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desinde "Genel ve Katma

Dog. Dr. Ferit

Hakan BAYKAL

Ailede $iddet Olgusunun AiIe tluleuh,unu,nTarih.i Perspektifi igerisinde EIe AItnmast.

bu

Yrd. f)oq. f)r. Prnar TINAZ

Bakanlar

konulamaz.

TBMM'nin

hukrimler
hrikmundeki

yapmak yetkisi veri -

"Britge ve kesin hesap

gdrriqmek ve kabul

gdrev ve yetkileri

etmek" yetkisi

arasrnda sayrlmrqtrr (md.

87).
Bi.itge hakkr, demokratik parlamenter rejimlerde,
egemenliii

T. VORUNG

yeralmaktadrr.

tasanlarlnr

kanun

Kuruluna

ile btitgede deiiqiklik

lemez" hiikmii

Aurupa Birligi Hukukunda Egemenlih'Kauranxl
Yrd. f)oq. f)r. Murat

Biitqelerle verilecek odenek,

aqrlabileceSine iiigkin

niktarlarrn

kanun

igsizlilz Olgusuna Psikolojik Agtdan Bakr'E

163. mad-

harcanabilecek miktartn slnrrrnr gosterir'. Bntqe yasasllla,

kararname

Yrd. f)oq. f)r. Argun XOtPf,i

Anayasast'nttt

Cumhuriyeti

Ttirkiye

adtna kullanan

ulus

verilmiqtir.

Genelde

haklardandrr.

Bunun

yasama organlarllla

devredilemez

nitelikteki

gerekEesi vergi alma, harcama

Ekonomih,OzgttrlUk ue Hahlartn SosyalHaklardan Farkr'

yapma haklarlnln

ue SosyalHaklarla GegiE-mesi Meselesi Uzerine Birka,g

(mali dzerkli$inin) temeli olmasrnda yatar. Bu yrizdendir

Not

ki,

Arq. Gtir. Reha YUtttl,Unf,

ulusun

Anayasarn IzLn

harcamalannrn

yrlhk

kendini

161.

yonetme hakkrnrn

maddesinde

devletin

btitEelerle yaprlabilecefi,

britqe

yasasrna, btitge ile ilgili hUkrimler drqrnda hiEbir hriknm

Haklar ue Odeuler
VEhbi

IIACIKAOINOGLU

konulamayaca$r, 162. maddesinde btitEenin gdrtiqtilmesi

* Yazrmrzla ilgili olarak verdiii giirtiqleri dolaylsryla M.U. Hukuk
O fi r eti m U y es i D oq. D r . T ur an
F ak ti l tes i i dar e H uk uk u
Yrldrrrm'a teEekktir ediyorunl.
** Marmara Universitesi RekttirU
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komisyona
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Odenekler baqhca cliger BritEe Yasalarrnda olduiu

gibi

benzemez biqimde anayasal organ olarak yetki tanrnmasr,

1995 butge yasasrnda da "Maliye

btitgenin bcilumleri itibariyle

lirlenecek ilkeler, serbest brrakma oranlarl ve ayrrntrlr

oylanrnasr kabul eclilmiqtir'

(Bir hizmet igin ayrrl an dderrekten baqka bir hizmete

h arcama pl Anlarr dahilinde kullanrlrr.

aktarma yaprlamaz, yaprlmasr iqin yasa gerekir). Nitekim

rinde ve harcama programlan

btitqe yasaslllln

Lamaz..." denilmektedir.

tutulmasr

yasalardan

difer

ayrl bir usule tabi

sorlucu, butge kanununa

huktimler

btitge ile

drqlnda hiqbir hr,ikmrin konulamayacair

q e r q e v e s i nd e

teessris

eden

Anayasa

Trirk

Temelleri, iktisat

Kamu

Mahkemesi

h{aliyesinin

ve Maiiye Cilt XXXVI

Maliye Bakanlrir'na

emri

Resmi Gazete 13.12.19E4 kararr, etraflr .aqrklama iEin
Kaneti;

B u oranlar. ijze-

drqrnda Lrarcana yapl-

ilgili

Iqtihatlanna gore (Bkz. Anayasa Mahkemesi 26.I.1984 9/1

Selinr

Bakanirsr'nca be-

Anayasal

sayl 8, A$ustos

1989, ss.325-327, aynca Bkz. Anayasa Mahkemesi Kararr

butge yasasr ile ve'iler-r bu

yetki, britge yasasr ile yasama organrrlca, ytil.utnre organlna verilen

):etkinin

kullanrlmasrnel

masrna iliqkindir. Biitqe biiyrikliiklerinin,
yetkisinin

harcama

iqin kultarul amaz.

{3rg1g[irilmelij

Serbest brrakma oranlarlnur
yetkisinin, ytinitnle

I'e r_rygr-llaL:
odeneklerinin,

srfir olggrklgE-biti,

harcarna

organlnca ger-i alrnnrasr demektir. kj,

1 6 . 6 . 7 9 9 4 ,E s a s 1 9 9 1 / 8 , K a r a r 1 9 9 2 / 5 i l e D a n r q t a y 5 . D a i r e

yasama organlnrn anayasal olaral< boyle bir -vetki devr.i

Esas 19871275, Karar

yapmasr da miimkiin deiildir. Anayasamrz I63. maddesi

11alp zca btitqenin

198717789) bulge_rlg ilgili hrihir-u,

uygulmasljg__ilsili,

uyg ul a m_ayl

t amarulayrcLya--da eg*lalr u*-urt elik t-e

ksleyfaslllrs,-

hukur_delqektu. Bunun drqrndakikurallar anayasaya
aykrndrr. Gene baqta ifade edilen Anayasa kurallarrna
gore btitge -kanun
yririitme

htikmtindeki

organrnca

C umhurbagkanr

deiiqtirilemez.

yaylmlanmasurr

0teyandan,

uygun

bulmadrIr

halde, Britge Kanuniarr bu hUkmrin drqmda tutulmuqtur'
(md. 8912).

I.

BAKANI,IGI

RTTCE

UYGULAMA

Turkiye'de

biitqe uygulamaslndan

gan (TBMM, Cumhurbaqkanhir,
Maliye Bakanhir'drr.
Btitqe Uygulama

Kontrol

srnrrlarnlg

Sayrqtay biitqeleri hariq:)

Maliye Bakanhir

da bu uygularnayr

Talimatl arr ile yapmaktadrr.

Maliye

baqlrf rnr

taElyan

4.,

A;rrrntrlr

Harcama

Progranrlan ve cideneklerin kullanrmr baqh$rnr taqryan 5.
dayanak

nesrettiii

bu

talimatl arda

"cideneklerin serbest brrakrlmasrna, dagrtrlmaslna ve
kullanrlmasrna ,lair ilke ve Oranlan" tespit etmekteriir.

britqede degiyqiklik

bulunrnaktadu..

olar"ak, britqe komisyonurla

Itutge

harcama

yetkisinde oynanla yapma gricti ve hahkr vermiqtir.
Nornrlar

hiyerarqisine

gcire,

talirrratlar

(direktifler), bir rist mercinin emrindekilere goreve iliqhin
herhangi bir husus hakkrndaki
iglemi

olarak

talimatname
( m c l.

gat_qslrr:[ trildiren hukuk

tanrmlanmaktadrr.

olan ygrlqtruglik,
124)

uygulanrnasrnr

ve

Eski

kaynairnr

kanunlarlil

sailama h

Anayasamlzrn

sorumlu olr-

Britqe Yasasrnrn Btitge Politikasr ve Mali

maddel erin e

usulfi

dahi

tizere

olrnanrak qartryla yaprlan hukuki

TALiNNATT.,ARI

Bakanlrir,

yasama

alarr

MALiYE

genel kurulunun

yapnra yetkilerini

kararnarne ile dahi-

Meclis'e 15 grin iginde geri gcinderebildiii

kanunlarr

ile TBMM

Anayasa'darr

ve

ve

deyinriyle

ttizuklerin

buniara

aykrri

dtizenlernelerdir'.

L24. maddesi gerekgesine g6r:e

uygulamada bakanlrklann

deiiqik isimlerde dtizenleyici

iqlem yaprldrirna dikkat gekilerek, bu trir drizenleyici
iqlemlerden kiqiler igin huktrki

sonug doguranlar:rn da

yonetnrelik hrikrimlerine bafih tutulmasrnda ya]"ar oiduiu
ifade

edilmiqtir.

talimatlan

Maliye

Bakanlrir'nrn

yazrlr britge

dzr,Resmi Gazete'de ya.yrmlanacair kanr-rnda

ongortilmemiq, eski dilde taljurat olmakla birlikte, yeni
hiyerar,iiye
gereken

gbrc

yonetrnelik

uygulama

gekilde

ilkeieridir.

diizenlenrnesi

Nirekini

ilialiye

SAYF Az2lT
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belli btitqe uygr.rlamalart (tedavi ve safl'hk

Bakanhir'ntn

Oncelikle ifade etmeir gerekir

ycinetmelik qeklinde dtizenlenrnektedir.

yardrmlan)

(tamimler)

gonilen

Anayasal olarak yarar

baffh tutulmasrnda

hrikrimlerine

btitqe yasalanna

gerekmektedir.

defferlendirilmesi

Uvsul@art

ilgili biitEe yasasrndaki yetki maddelelln-den' yetkj devri

getirildifii

btitgenin ozel yasama usulff ve btitge konusunda yetkili
ve

stnrrlanmlS

agrkEa

organlarlnrn

tanrmlanmls

yetkileri, bdyle bir yetki devrine izin vermemektedir.
britEeyi sadece gJgul41

Maliye Bakanhir

baih astlara giinderdigi emirlerdir'. Genelge rnarif'etiyle

ancak

olduf' u kabu] edilmektedir'.
Baqbakanhkqa grkartrlan genelgelerde, pet'sonel,
diger cari yattrtm

ve transfer

uYulmamast

bir tavsiye olmadrir,

halinde sorumlular hakkrnda yasai iqlem yaprlacair ifacle
edilrnektedir.

genelgeleri de duzenleniq maksaclr

Tasan'uf

goriinmekle

getirdiii

birlikte,

krsrtlan'ralarla,

bazt

' o1
b ' I sciylenebilmektedir. Btitge yasasrna baih (A) cetvelinde
trg

kanun

yetkisi

deiiqtirmek

kararname

hrikmtndeki

iiyelerine Genel Kurul'daki
Son

verilmemigtir.

ise Bakanl ar

olarak

$u

grkanlmasr

sdylenebilir;

doiurmaktadrr.

ve

orgatltna

bilesimiryin

ait

sonuculru

defi stiliIr-ne-qi

Bciylece, yalntzca tekil olarak yasama
butqe

olan

hakkr,

gellelge

ile

kr-

srtlanmaktadrr.

$imde Britge Uygulamastnda

Bagba-kanhk

Ge-

ele altyoruz.

Genelgelerde, Baqbakanlrk izni ile ilgili hususlara da ktsaca igaret etmekte yarar
Harcama yetkisinin

GENELGELERi

TASARRUF

BA$BAKANLIK

genelgelelle kullatlrl am'crz

h aalle gelmesi de daha once ifade ettifiirniz gibi, Lultqutt.t
h aA l c i m

yasasr ile yaprlabilmektedir.

nelgelerini (tasarrufl

ve_
E Ir i l e n h a r c a m a y e t k i l e r i n i n ,

gortiqmelerde

c i d e n e k l e r i n i p t a l i ( 1 9 9 5 i g i n b u % o 4 . 5 ' d i r )a n c a k b t i t g e

II.

yasak-

kalemlerinde

lamalar, krsrtlamalar ve izinli harcama yetkileritre yer'

ile ilgili olmayrp, deE'i$tiri.lmesi sonucunu

yoluyla, TBMM
dahi

votretnreiik

h il zz m e t i n a k s a m a s l n a h a t t a h i q s u n u l a m a m a s l n a y o l a E -

uygulanmasr

yetkisinin

harcama

Britqeyi

Kuruluna,

genelgelet'itr ise

kapsayan

hrikiinrlerini

ve

btitge ile verilen

doiurur.

gdre

itibariyle aynr hizmetin daha etkin sunLlnunu hedefliyor'

yetkiyi

sonuna l<adef Eoke ettinf diyemez. Bdylesine bir talimat,

kullanrlmast

gdl'er

tespit eder. Genelgelerin kendisi idare hukukuna

Bqke-n-llkl o helirl enecek ilkelere, serh,est brrakma
oranlanna 'r,-' harcama programlartna gcire sadece
Bakanhk

uyacag'r

hirkunrlerine

esaslarr, kanun, trizuk ve _vdnetm

verilmekte, buuun

yasama organlnrn verebileceii harcama yetkisi (odenek),

k-rr[andu.

iq drizenini ve gdrrilen hizmetin

her kurulus

gibi

Baqta da belirttifimiz

anlagrlmaktadrr.

hivet'arsi iliSkisi iqirtde kendiner

olarak, rist makantn

iliqkin hrikrimler

nasrl kullanr]4caErna

olmadrgLJeLhjlig

farklr

talimatu'tdan

icrai nitelikte ayrl bir iqlem sayrlmamakta, butrinuyle ict'rr
Kaldr ki

deiildir.

mtimkrin

defistirilmesi

ile bjileenin

icinde

hiyerarqisi

normlar

ol amayacair

Britge

da,

talimatlartntn

britEe uygulama

Yasasrnrn, Anayas ay&, talimatlannda,
aykrn

ycinetmelik

Bakanlr[t'nrn

Dolayrstyle, Maliye

btraz cince Bakanlrfirn

geltelgeler

ki,

verilen

bul unmaktadrr'.

rzrre bailanmasr, yasama orgalllnca

cideneklerin

krsrtlanmamasr

atrcak

etkin

kullantmr iEin bir tjn denetim gibi gorulebilirse de, ytrButqe uygulamasrnda
yetkisinin

ozellikle verilen harcama

(Odeneklerin) tasarruf

anlayrqr iginde kul-

lanrlmaslnt temin maksadryla, BaqbakanhkEa genelgeler
yayrmlanrnaktadrr.
kalemlerine

Bu

krsrtlama

yetki kullanimr

genelgelerle,

getirilmekte,

belli

harcama

bazt kalemlerdeki

da Baqbakanhk iznine bailanmaktadrr.

rritme

organrnln

yasama orgallr yetkileriue

tecavuzr-i

olarak nit,elenebilir. Ustelik butqe yasaslnda, bu yasalllll
Maliye Bakanhfir'nca uygulanacair hukme baglancltirrra
gbre, Baqbakanlria

boyl e bir

yetkisinin yasal kaynair

kull anrn

i znir-ri vel'me

da yoktur. Anayasamlzrn 7I2.

maddesine gdre Bagbakan, bakanlrklar arasr iSbirlj[irri
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gAglaf

ve hriktimetin

gqaelir... Bakanlann

genel siyasetinin

uygun olarak yerine getirilmesini
qnlemleri

yrirtitrilmesini

gdrevlerinin Anayasa ve kanunlara
gcizelmek ve drizeltici

yrikrimlridrir.

almakl4

Bu

hrikme

gcire,

Baqbakanlrk egitler arasrnda birinci bakan olarak, bir

ARGUMENTUM

gibi kayna!'rnr Anayasadan

almayan

(Anayasamrzda

genelge ile ilgili hrikrim yalnrzca r44. maddede hakim ve
savcrlarrn gcirevleri ile ilgiii olarak geqmekte ve uyulmasr
cingcinilmektedir)

ve Anayasa

ve

Kanunl ara

aykr rr

eggudum ve gcizetim makamrdrr. icra makamr deg'ildir.

mahiyetteki

Hrikrimetin

dokunulamaz, btitgenin hacim ve bileqimi deiiqtirilemez.

genel

siyaseti

ilkel ere bakanlrklarrn
uygulamasrnl
yetkisinin

qergevesinde cingdrdrigli

uymasrnl

sailar,

sonucunu

doiuracak

ve

boylece butgeyi degiqtirecek bir yetki kullanamaz. Ztra,
Bagbakanln Bakanhklann
eqgudum yetkisinin

britEe hakkrnrn

cizune

ancak britge
Britqe yasasrna sadece britEenin uygulallmaslnl

g6zetip, gerekli cinlemleri alrrken, harcama
kullanrlmamasr

dtzenlemelerle,

gcirevleriyle ilgili gcizetim ve

de Anayasa ve Kanunlara

uygun

olmasr gerekmektedir.

sa!'layrcr, kolaylagtrncr ve aErklayrcr hrikumler
Britge

konusunda

konabilir..

hrikmrindeki

kararname grkarrlamazken, talimat ve genelgelerle britqe
mridahale,

maddesi

gergevesinde yonetmelik,

Anayasa

huktimlerine

yonetimlerinin

bir

anlamda

aykrn
hizmet

dofmasr halinde, sorumluluk
Butqe hakkr, yalrrzca yasama organrna aittir. Bu

kanun

hakkrna

kamu

SONUQ

de['iqikliii

Anayasanrn
ttiztik,

bir emir

halini

sunmamasl
ilgili

1BT.

kanun

gibi

ydneticilere

ve

alrr ki,
solruq
ait ola-

caktrr.

konuda yrirtitme organrna yetki devri soz konusu olamaz.
BritEe yrirtitme

organlnca ancak uyqulanrr.

Uygolama

yetkisi de Maliye Bakanhfr'na aittir. Ta]imat ve tamimler

onvr,nriN ur,rnsiNnnxi vnrrisiNiN agrr onNizr,nRETA$MAST
KnsiNtisiz

TAKiP HAKKI

(HOT PURSUTT)
f)og. f)r. Ferit Hakan BAYI{AL
GIRI$
Kesintisiz

Takip kavramr doktrinde XIX. yizyil

sonlanna dofru iqlenmeye baqlanmrEtrr. Uygularnada srk
olarak

kullanrlan

bir

yetki

deiildir.

Bu

yetki

agrk

denizlerin serbestisi ve agrk denizlerde bayrak devletinin
mrinhasrr

yetkisi

tarafindan

getirilen

Tarihli

prensibine

rnilletlerarasr

geleneksel bir

Cenevre Agrk Denizler

hukuk

istisnadrrl.

Konvansiyonunun

1g5B
23.

maddesinde2 bu yetkinin kullanrlabilmesi igin bulunmasr

DUPUY-VIGNES,
A Handbook
on The New Law of The
Sea, VoI: 1, 1991, s.261.
1958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun
23. maddesi gu
q e k i l d e d i r.
1. I{ryr devletinin yetkili makamlannrn,
yabancr bir geminin
kanunlarlnr ve drizenlemelerini ihlal ettiiine inanmasr igin
hakh sebepleri olduiu zam^rt, o geminin kesintisiz qekilde
t a k i b i n e g i d i l e b i l i r. B ci yl e bir takip, yabancr gemi veya

botlanndan
birisi takip eden devletin iq sularrncla veya
karasularrnda
veya bitiqik bolgesi iqincle olcluf.u zarnan
baql atr l m ahdr r
v e anc ak tak i p k es i nti y e
ui r am ac hy s a
karasularr ve bitiqik bdlge drqrnda bu takibe devam edilebilir.
Karasularr veya bitiqik brilgede bulunan yabancr gemi durma
em r i ni al dr gr z am an, em r i v er en gem i ni n ay nl qek i l de
karasulannda
veya bitiqik bolgede olmasr gerekli a"egitair.
Yabancr gemi, Karasularl ve Bitiqik Brilge Konvansiyonunun
24'tincti maddesinde tanrmlanan bitiqik brilgede ise, takibin
yaprlabilmesi korunmalan
igin bu bcilgenin ihdas edildiffi
haklann ihlal edilmiq olmasr qartryla ancak takibe gidebilir.
2. Kesintisiz takip hakkr, takip edilen gemi kendi tilkesinin ya
da rigrincti bir devletin karasularlna girer girmez sona erer.
3. T ak i p eden gem i , m ev c ut pr ati k v as r tal ar l a tak i p edi l en
gem i ni n v ey a botl ar r ndan bi r i s i ni n v ey a bi r ti m ol ar ak
qahqan v e tak i p edi l en gem i y i ana gem i ol ar ak k ul l anan
9ig"I araqlar_rn karasularr veya yerine gore bitiqik bcilge
i gi nde bul undufuna
k ani ol m adr k qa, k es i nti s i z tak i p bo$lamrq sayrlmaz. Yabancr gemi tarafmdan gor.rilebilecek veya
i qi ti l ebi l ec ek bi r m es afede gc i r ti l ebi l i r v ey a i qi ti l ebi l i r bi r
durma
igaretinin
verilmesinden
sonra ancak tal<i1r
baqlayabilir.
4. Kes i nti s i z tak i p hak k r s adec e har p gem i l er i v ey a as k er i
uqak l ar v ey a r i z el l i k l e o am ag i c i n i z i n v er i l en D ev l et
hi z m eti nde qahqan di i er gem i v ey a uqak l ar tar a{i nc l an
kullanrlabilir.
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gereken koqullal- ve kuiianrlmasr srrasrnda izlenecek usul
tsirl esmiq

ayrrntrh olarak chizenlenmiqtir. I 982 tarihli

11. maddesinde ise hru y'etki,

Konvansiyonunun

Milletler

yaprlrrlasr zorunlu

yenider"r

bazr defiiqikliklerle

olan

biqimlendirilmiqtirS. Ilu yetki kryr devletine aqrk denizler
rejirninin

bir istisnasr olarak tanrnmrqtu'. Bilindifii
devletinin

aqrk denizlerde esas olarak bayrak

gibi

yetkili

SAYFA:219

kanunlarrnr

ihlal

etmesi

durumunda

kuilanr labil ecefii gerek milletlerarasr

gekilde

ne

teamtil hukuku,

g::rekse 1958 ve 1982 Konvansiyonu hilkumleri gdzonune
ir-rcelenecektir. 1958 Cenevre Aqrk l)eni zler

aluiarak

Konvansiyonuna gore kesintisiz takibin baglatrlabilmesi
iqin rhlalin iq sular, karasul&r'r y's da bitiqik bttlgede vuku
br.rlmasr gerekirken,

1982 Birleqrniq Miiletler

Deniz

Hukuku Konvansiyonu bunun kapsamlnl geniqleterek r.iq
olmasr esasr gegerlidir. I)olayrsryla kesintisiz takip agrk
aian daha ilave etmigtirS*. Bunlar, munhaslr ekonomik
igin bu yetkinin

denizlerde de devam ettifi

kryr devleti

tarafindan kullanrlma.sr agrk denizlerde bulunan yabanct
gemiler tizerinde bayrak devletinin

mrinhasrr yetkisine

bir istisna teskil etmektedir'.

billge, krta

aykrrr

herhangi

bir

eylemde

bulunmasr

bu gerniyi kendi milii yetkisinde bulunan su

durumunda

alanlan drqrnda da yani aqrk denizlerde de takip edebilme

sahanlrgrnda bulunan

artrk liesintisiz takip hakkr klasik uQ bdlge drqrnda (iS
sular', karasuiarr

Denizde kesintisiz takip doktrini, kryr clevletine,

ve krta

tesislerin etrafindal<i grivenlik bolgeleridir. Dola.yrsr.yla

ve bitiqik

b d l g e) , b u b o l g e l e r d e k i

haklarrn ihlali halinde de kullanrlabilecektir.

yabancr bir devlete ait geminin yetkisine tabi sularda
hukul<a

sahanlrir

Milletl erarasr Hukuka

gore tunr

devletlelin

gemilerinin aErk denizlerde serbestge seyahat edebilrne
hakkr mevcuttur ve bu hnk tenrel serbestilerden birisidir.
Ytizyridan fazla bir sriredir ise devletlerin

tamamr bu

hakkr tanrmii.i.;L:rdri-.Tabii ki bu hak belirli bazr qartlann

kesintrsiz takip

gergekleqmer" durumunda

igte

prensibinin" temel bir istisnasr olarak kabul etmiqlerdir.

bir yabancr geminin yabancr

Kesintisiz takip hakkr kryr devletine yabancr bir geminin

tarafimrzdan

bu hakkrn

kullanrlabilmektedir.

devietin egemenlif'ine tabi sularda bu devletinin kural ve

hakkrnr

"aqrk denizlerin

kendi karasularrnda kural ve kanunlannr

serbestisi

ihlai etmesi

durumunda bu gemiyi aErk denizlerde de kovalayabilnre
5, Kesintisiz takip bir ugakla gerqekleqtirildiginde
a. Bu maddenin 1-3 paragraf hrikfimleri nttttcr.ti,s itllttanclis uygulanacaktu'.
b. Durma emri veren uqafrn kendisi tutuklzrmayl .yapabilecek durumda deiilse, takibi devralmak rizere gafrrmrq
olduiu kryr devletine ait bir gemi ya da ugak olay yerine
vanncaya
kadar gemiyi etkili bir qekilde kendisi takip
etmelidir. Ugairn kendisi veya ara vermeden takihe devanr
eden diier ugak veya gemiler tarafindan takip edilen geminin
hem durmasr emredilmedikge hem de kesintisiz qekilde takip
edilmiq olmadrkqa, gerninin uqak taralinrlan bir suqlu veya
sug zanhsr olarak sadece fark edilmiE olmasr agrk denizde bir
tutuklama yapmaya hakh krlmaya yetmez.
6. Bir devletin yetkisi iginde tutuklanan ve yetkili tnercil+:r
iintinde bir tetkil< yapnla arnacryla o devletin bir limanrna
refakat halinde g6riittilen bir geruinin yolculuk esnasrnda
zaruret dolayrsryla aqrk denizirr bir bdhimtinden geqirilmesi
mrinhasrr sebebiyle serbest brrakrlmasr talep edilemez.
7 . Bir geminin kesintisiz takip hakkrnr kullanmayr hakh
k.rlmayan qartlarda aqrk denizde durdurulmuq olduiu veya
tutuklanmr.S olduiu durumlarda, bu iElem doiayrsryla gerniye
v'erilmiq olabilecek herhangi bir kayrp veya zaran tazmin
edilecektir.
( Devletin
Hukuk
Der sler i,
S ., Mi l l e tl e ra ra sr
g TOLUNER
Ye t k i s i ) , Gi j zd e n Ge g i ri l mi q 4. Basr , istanbul, 1989, s. 302;
Kesintisiz Takip hakkr ile ilgili aynntrh
under

the Geneva Convention

I{ellenique

bir qahgma iqin bkz.

M. N,, "The Right o{'Hot Pursuit

POULANTZAS
de

droit

IIOULANTZAS,
I-,aW,Leiden, 1969.

on The High

International,

L4th

Especially

Seas" Revue
Year,

1981;

The Right of Hot Pursuit in International

hakkr

verm ektedir.

B urada

amaqlanan

Eey esasen

zayarsrz ve masum gemiler iEin milletleral'asr h ukuk
tarailndan
arkasrna

tanrnmrg olan serbest ulagrm prensibinin
sug iqleyen gemilerin

srirnabilmelerini

engellemekt,ir. I&yr devletinin yetki alanr dahilindeki su
:rlanlanncia sug igledikten sonra aErk denizlere gtkan
teknenin

t ru

deniz

alantnda

kovalanmaslnllr

soltll

erdirilmesi bunun cezalandrnlnraksrzrn kaqmasttra {trsat
yaratmak olacaktrr ki bundan kryr devleti kadar, adaletin
tecelli etmernesi sebebiyle milletlerarasr toplum da zarat'

3a

Bu yeni alanlann bu hakkrn kullanrrnr l<apsamtna dahii
edilmesi Konfelansrn Ikinci Komitesine yaprlan iki resuri
dner i i l e ger qek l eqm i gti r . A/C O N F . 621C . 2l L. 66. Bu c j ner i
Arjantin, Avustralya, ,rSili,Kolombiya, Mel<sika, Yeni Zelancla-r
ve Amerika Birlegik Devletleri tarafindan sunulurugtur'.
T hi r d U ni ted N ati ons C onf'er enc e on the Law of' the Sea,
Official Records, Vol: lII, s. 2il5: Ikinci ijneri Rl Salvaclor
tarafindan
sunulmuq olup sadece miinhasrr ekonomil<
biilgeye iligkindir. Bunda krta sahanhf'r \/e guvenlik b61gel er i nden bahs edi l m em ek tedi r . l bi d. s . 255.
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gorecektir4. Kesintisiz takip hakkrnrn kabul e,lilmemesi

cezalandrrrlabilmesi imkanr olmayacaktrr.

suglu teknenin cezasrz kalmasrna sebebiyet verecek ve

daha cjnce yukarda da belirtildiii

karasularrnda

kadar,

iqlenen suqlarln qok briyrik bciltimtinrin

cezalandrnlamamasr

sebebiyle kryr devletinin

bu alan

trim

ozellikle

milletlerarasr

B u itibarla;

gibi bundan kryr devleti

toplum

zat'ar gorecektir-.

geliqmiq bir teknolojiye

sahip olmayan

kryr

uzerinde yeterli etkinlifii olamayacak-trr5. Kesintisiz takip

devletlerinin hiEbir suElu tekneyi yakalayabilme imkanr

meselesi gelecekte kryr devletlerinin daha ileri teknolojiye

olmayacaktrr. Bu itibarla yukardaki neder-rlerle"kesintisiz

sahip olmalarr

ve kryrlanna

bitiqik

denetleyebilmeleri durumunda
gelecektir.

Bciylelikle

uyuEturucu

trafi['ini

kaynaklannr

bunlann

tarafrndan

kryr

sularr daha iyi

daha da cinemli bir hale
devleti

yasal

olamayan

kryr

balrkgrlrk

rinleyebilecek,

baqka devletlere mensup gemiler

iqletilmesi

ve

kirletilmesine

karqr

koruyabilecektir. Teknoloji ilerledikge sug iqleyen tekneler
6zel

gozlemci

yakal ama
tarafindan
denizlerde

tekneler

iqin

6zel

tarafindan

olarak

vermek

daha etkili

suretiyle

milletlerarasl
saflamaktadrr?.

kamu

takip

hakkrnrn

kull anrlmasr

aqrk

denizlerdeki ulaqtrrma serbestisi ile Eatrqmakta olsa bile,
bu hak sadece kryr devletinin herhangi bir kurahnrn ihlal
edildiiine

inanrlmasrnrn

scjzkonusu oldufu

durumda

kullanrlmaktadrr.

Kaldr ki; kesintisiz

geliqtirilmiq

tekneler

nadir baqvurulan

bir ydntem olup, uzun vadede aqrk

kesintisiz

olmasr

ile

kryr

agrsrndan gereklidir. Bu hakkrn tanlnmasr kryr devletine
kanunlannr

Kesintisiz

edilerek,

etkili bir qekilde uygulanabilmesi

devletinin kanunlannrn

kabul edilmis bir.

tespit

yakalanacaktrrG. K*sintisiz takip hakkr agrk
ulaqtrrmanrn

takip hakkr" trim devletler tarafindan
haktrr.

bir qekilde uygulama
drizeninin

uyusmazlrklarrn

imkanr

denizlerde ulaqtrrma

hakkr qok

takip

serbestis;i rizerinde herhangi

bir

cinemli tehdit oluqturacak nitelikte deiildirS. Ulkemizin
rig tarafinrn
yetkimize

denizlerle gevrili bir kryr devleti olmasr ve
tabi

bu

deniz

alanlarrnda

kanun

ve

kurallarrmrzrn

etkin bir qekilde icrasrnr saElamaktaki

menfaatlerimiz

bizim kesintisiz takip hakkrnrn tizerinde

safflanmasrnr ve
da

azalmaslnl

I&yr devletinin yetki alanr dahilindeki

sularda iqlenen suElar aErsrndan agrk denizlerde bu sugu
iqleyenlerin takip edilebilmesinin bir diier cinemli sebebi

ozellikle

gerektirmektedir.

durmamtzr

aqaffrda konunun

ayrrntrlarr

Bu

milletlerarasr

nedenle
hukuk

gergevesinde ortaya konulm aya Eahqrlacaktrr.

de bu takibin kagan gemi ile kovalanan gemi arasrnda
genelde surat agrsrndan fazla bir fark olmamasrndandrr.

1. KIYI

DEVLETiNITV

ALANLARINDA
Genelde deniz vasrtalarrnrn

stiratleri

birbirinden

fazla

farkh defiildir. Bu sebeple denizdeki kovalamaca olayda
teknolojik ydnden zayLf bulunan geliqmekte olan bir kryr
devleti

scizkonusu olmasr durumunda

srirebilmektedir.
gemiyi

neredeyse higbir

imkanr

teknenin

verilmemesi
yakalanarak

KENDi

TABI

DENiZ

KURALLARININ

nin

9EKiLDE uycuLANMASrNr
SAGLAMAKTAKI MENFAATLERI

ytizlerce mil

Dolayrsryla kryr devletine, kagan suElu

agrk denizlerde de takip

durumunda

ETKiLi

YETKiSINP

Kryr devletlerinin
alanlarrnda

korunmuq

kendi

belirli

tilkelerine

bitiqik

bazr menfaatleri

su

vardrr.

I{ryr devleti iE sulannda tam bir egemenliie sahiptir. Bu
alanda hukuki

ve cezai kurallarlnln

ttimiinti

zorla yerine

getirtme hakkrna sahiptir. Karasulannda , zararsrz gegiq
H. C., "Doctrine of Hot Pursuit: A Functional Inter4 ALLEN
pretation Adaptable to Emerging Maritime law Enforcement
Technologies

and

Practises"

Ocean

Devleopment

and

I n t e r n a ti o n a l L a w , V o l : 2 0 , No: 4, 1989, s. 309; BRITTIN B. H.,
International

Law for Seagoing Offrcers, 5th Ed. Maryland,

1 9 8 6 ,s . 9 1 .
5 B R I T T I N B . fI., o p . ci t., s. 9 1 .
6 BURKE
R., WOODHEAD
C. W., LEGATSKi
W., "National
and International Law Enforcement in The Ocean" 1975, s.
131.
7 1 oc. cit.

hakkrnrn kullanrlmasr

nedeniyle getirilen

drqrnda kryr devletinin
devleti

bitiqik

egemenliii

bcilgesinde kendi

muhaceret ve saihkla

srnrrlanralar

tamdrr. Aynca
grimrtik,

ilgili kurallannrn

ihlalini

kryr

maliye,
onlemek

iEin kontrol icra etmek hakkrna sahiptir. Bunun yanrnda
8 DOUGAL Mc & BURKE
s.894"

W., Public Order of The Oceans, 1987,

ekonomik bcilgesinde ve krta

kryr clevleti kendi miinhastr

sijz konusudur.

aErsrndan da aynr haklar

kryr

hakkr

takip

kesintisiz

engelleyememesi

durumunda,

gok daha zorluk

engellemekte

deniz

bu

igin

etkili bir gehilde
ihlalleri

gelecekteki

gekecektir'. SuE igleyen

esash Eekilde sarstlmrq olacaktrr. Ozellikle,

uyuqturucu

trafiiinin
ilgili

ekonomik

kanunlann

uygulanmasrnrn

kovalama hakkr igin yeterlidir9.
trafifini

trim diinya devletlerinin

yasal olmayan

igin tehdit

devletler

en

Qimdilik

lerinde

indirilebilmesi

asgariye

etkili

okyanuslarda

qekilde kontrol

bir

karasulalnda,

ve okyanuslarda

ve
icra

ekcl.nomik btilge-

mrinhasrr
kullandrklan

kon-

yollarrn

vansiyonel yer devriyeleri ve algak uquq yapan ugaklarla
neredeyse fiilen

kontrohi

engellenmesi

aqlsrndan

uyd.u kanahyla

yaprlarak
devletinin
lannda

irnkansrz hale gelmiqtirl0 '

geliqmiq devletlerce

Gtinrimiizde

kontrohi

bu

teknolojiye

sularrn

uyugturucu

astronornik
tespit

trafifiinin

harcamalar
Kryr

yaprlmaktadrr.

altrnda bulunan
ihlalini

hususun

IIAKKININ

TAKiP

Denizde kesintisiz takip hakkr doktrini tantmtnt
deniz

milletlerarasl
Milletlerarasr
devletlerin
rtiqleri

bulmaktadrt"

hukukunda

Deniz Hukuku

srrasryla andlaqmalarla,

uygulamalarryl a ve bilimadamlarlnln

ile yorurnlandrir

Eekilde ortaya

go-

grkmaktadrr"

Denizde kesintisiz takip hakkr yaklaErk 100 yrl kadar irnce
milletlerarasr
olarak

6r.f ve adet hukuku

doimuq

ve

1958

kuralr (teantil

cenevre

Konvansiyonu ile bu teamtil kurallan

Agrk

kurah)

Deni zler

kodifiye edilmigtir.

tsilahare bu doktrin 1982 tarihli BirleqmiE Milletler Deniz
Hukuku Konvansiyolu

ile daha da ileri gottirulrntiqttir'l1'

ticareti yapanlarln,

edilebilmesine baffhdrr. uyuqturucu
devletlerin

Daha geniq bir

geniqli$indeki

aqrk deniz alanlannda

btitiin

geleceii igin hig de gdzardr

azrndan

metrekare

milyonlarca

ticareti

ve

Bunun da engellenebilmesi ya

edilemeyecek bir tehdittir.
da

kullanrmr

maddelerin

oluqturmaktadrr.

ifadeyle, diinya toplumunun

Bu

edilmektedir.

evveliyetle ve acilen qoziimlenmesi gereklidir.

uyuqturucu

Uluslararasr

maddelerin

uyuqturucu

Eekilde ihlal

deniz yolu ile

ka.unla'mrz

UNSURLARI

en iinemli drg siyaset amaglann-

Bu uyuqturucu

dan birisidir.

bir

ilgili

bir

ve kontrol altrna alabilmek bugtin igin

bastrrmak

teknoloji gok geri kalmaktadrr'.

agrsrndan kullandrfrmrz

2. KESiNTiSiZ

fonksiyonel

denetleme

aqrsrndan

sailanmasr

engellenmesi

iqletmesi ve bu alanlarr kirletmelerinin

biilgede

ve miinhasrr

trafiiinirt

uyuqturucu

ozellikle

engellenmesi, yabancr teknelerin balrkgrlrk alanlar'finrzr

artan

caydrncrhir

balrkgrlrkla

bu sularda kanun ve kurallarlmlzlll

olmamrza raimen,

Ozellikle gtimrukle

kurallarrnrn

kryr devletinin

durumunda,

onleyebilrneleri

Uq

bir kryr devleti

deniz alanrnr kontrohi altrnda bulundurall

uygulanmasl,

sularda

agrk denize kagmak suretiyle tutuklanmalalnr

gemilerin

hiq de iq aElcr deiildir"

tarafi denizlerle qevrili bir ulke olarak bu denli geniq bir

korunabilmesi

ihlalini

kurallannr

gerekir ki,

Bu agrdan

gereklidir. Kryr devleti kendi yetkisi dahilindeki
yabancr teknelerin

olacaktrr. Burada qunu rizrilerek belirtmek
rilkemiz agrsrndan durum

devletinin

menfaatlerinin

alanlarrndaki

takdirde hayati bir onenri hanz

teknoloji ile britrinleqtiii

tinlenmesi

Deniz kirlilifiinin

sahiptir.

etme hakkrna

idare

mtinhasrran

da dofial kaynaklannt

sahanhfirnda

SAYFAz22l
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geniq deniz alan-

engellemek

igin

yiiksek

sahip keqif ve araqtrrma sistemlerinin

kul-

lanrlmasr gereklidir. iqte kesintisiz takip hakkr bu yiiksek
I A L L E N H. C " , o P . ci t., s. 3 11'
:'T h u L a w of The Sea Regim e and Ocean Law
1 0 V O R B A C H,
E n { orce me n t; Ne w C hallenges for Technology" I Oceans
Development and International Law, 1-981,s. 323, 327-37.

nun
11 1958 ADK m. 23; 1982 BMDHK m. 111. 1982 BMDHI(
Kesintisiz Takip ile ilgili llf inci maddesi qu qekildedir:
MADDE 111;
t. Iftyr devletinin yetkili makamlannrn, yabancr bir geminin
kanunlarlnr ve duzenlemelerini ihlal ettifiine inanmasr icin
hak h s ebepl er i ol dufi u z am an o gem i ni n k es i nti s i z qek i l de
tak i bi ne gi ai t" ti ti r . boy l e bi r tak i bi n, y abanc r _ genr i y a da
botlanndin birisi takip eden devletin iq sulannda, takrmada
karasularinda veya bitiqik bdlgesinde oldugu
sulalnda,
kesintiye
takip
ve ancak
baqlatrlmalrdrr,
zaman
ufframadryro, karasulan ve bitiqik bolge drgrnda bu takibe
dev am edi l ebi l i r . Kar as ul ar r v ey a bi ti qi k bdl gede bul ur - r an
y abanc r gem i dur m a em r i ni al dr ffr z am an, em r i v er en
v ey a bi ti qi k bi i l gec l e
qek i l de k ar as ul ar tnda
gem i ni n l y '
defildir. Yaballcl gemi 33',uncfi maddecle
bulunmarr""orurlu
bu
tanrmlandrir gibi bir bltiqik bolgede ise korunmalarr iqin
ihlal edilmig olmasr qartrvia
biilgenin i6iul edildigi hakla..
takibe gidebilir'
2. Kesintisiz takip hakkr, kryr devletinin bu sijzlesmeye uygun
qek i l de m r i nhas i r ek onom l k bbl ges i ne v e k r ta s ahanl r [r
tesislerinin etrafindaki gtivenlik bcilgeleri dahil olmak izere,
ve
kanunlarrnln
sahanlrffrna uygulanabilecek
krta
veya
drizenlemelerinin, m{inhasrr ekonomik bolge iqindeki
bu gi bi gti v enl i l <
k r ta s ahanhffr tes i s ]er i ni n etr afi ndak i

SAYFAz222
1958 Cenevre
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bitiqik bdlgede b ulunan yabanci gemi , durm a emrini

maddesi ile 1982 Konvansiyonunun 111. maddesi bu hekkr

alcirir zamarl, emri

drizenlemektedir.

karasuiannda

Anrlan

htikumlere

gdre "kesintisis

veren gemini'

de avrlr qekilde

veya bitiEik bolgede bul unmasr gerekli

takip hakkr yabancr bir geminin kryr devletini kanunlar.i:ui

deiildir. E[er yabancr gemi trir bitigik bcilgedahilinde ise

veya diier

bu taktirde

drizenlenrelerini ihlal etmiq oldufu in alr:inr

takip sadece bu bcilgeni' korunmala'

uyandrran yeterli sebeplerin mevcudiyeti halinde kryr

ihdasrnr

gerektiren

hakla"

clevleti tarafindan

i*ancrnr

uyandrran

yeterli

kullanrlabil irl?.

Bu niteiihte

bir

ihlal

edilmiq

sebeplerin

igin

ol dugr,r

huiu'masr

kovalama, yabancr bir gemi veya bu yabancl genr.i.1,-e
ait

durumunda baglatrlabilecektir'. Gerek lgbg gerekse 1gg2

teknelerden birisinin, takipde bulunacak kryr rlevir:'rinin iq

Konvansiyonl e*'a

sularrnda,

sailrk

takrrnada

sulannda,

k a r a s u l a r . i n c l , a ,v e . y a

gdre kryr cievleti giimnik,

ve muhacet'et konusunclaki

rn al iye,

diizenlenrelerinin

bitiqik bolgesinde bulunmasr durumunda baqlrLrlmahdrr

rilkesinde

ve

cezalattdtrmak veya bu I'erlerde vuku bulmasi mlhierpclJ

bu

takip

sadece kesintiye

uiramanirg

llmasr

durumunda takibi yapan kryr devletinin karasr,lan ya ria
bitiqik bolgesilS dtqrnda srirdrinilebilirla. Karasularr ve.ya
bdlgeleri de dahil olmak tizere, krta sahanhpi tizerindeki
ihlallerine mutas mutandis uygulanacaktrr.
3. Kesintisiz takip herkkr, takip edilen gemi kendi clevletinin
veya ticiincti bir devletin karasulanna
girer girnrez sona
erer.
4 . T a k i p e d e n g e rn i , n l e v cut pr atik ar aqlar la takip edllen
g e m i n i n ve ya b o tl a n n d a n
bir isinin veya bir tim olar ak
q a h q a n ve ta ki p e d i l e n gemiyi ana gem i olar ak kr r llanar r
diier araqlarrn karasulanncla veya yerine g6re bitigik bcilgede
veya mrinhasrr ekonomik brilgede veya krta sahanlrir
rizerinde olduiuna kani olmadrkga, kesintisiz takip baqlamrq
sayrlnraz. Yabancr gemi tarafindirn gortlebilecek veya
i q i t i l e b i l ce k b i r me sa fe d en go^ilebilir ya da iqitilebitir bir
ve ri l rnesinden sonr a ancak ir u takip
- d u q m a i q a re ti n i n
baglatrlabilir.
5 . Ke s i n ti si z ta ki p h a kkr, ancak har p gemiler i veya asker i
u c a k l a r ve ya d e vl e t h i zmetinde olduiu veya o am acla yetk i l e n d i ri l d i E i a crkca i q a retlenm iq ve teghis ettilebilir diger
gemiler veya uqaklar tarafindan kullanrlabilir.
6 . Ke s i n ti si z ta ki p h a kkr bir ugak tar afindan ger tekleqtir i l d i g i n de :
- a- 1-4. parag.af htikrimleri mutas rnutandis *ygulanacaktrr'.
b - Du rma e mri ve re n ugair n kendisi tut' kr am ayl
yi.pabilecek durtrmda de['ilse, takibi devralmak rizere gafrrnrrg
o l d u f u kryr d e vl e ti n e a i t bir gem i veya ugak olay yer inc
v a r r n c a.ya ka d a r g e mi yi etl<ili bir qekilde kendisi tak- ip
e t m e l i d i r. Uq a fi rn ke n d i si veya ar a ver meden takihe r ]evam
eden diier ugak veya gemiler tarafindan takip ediien gemirrin
h e m d u rrn a sr e rn re d i l n re dikge, hem cle kesintr siz Eek.ile{ e
takip edilmig olmadrkqa geminin uEak tarafindan bir sugiu
v e y a s u g za n h sr o l a ra k sadece far kedilm ig ohnasr aqik
denizde bir tutuklama yapmayr hakh krlmaya yetmez.
7 . B i r d e vl e ti n ye tki si dahilinde tutuklanan
ve yetl<ili
mercileri rjntinde bir soruqturma yaprnak amacr ile o devletin
bir limanrna relakat halinde gdtrinilen bir geminin yoiculuk
e s n a s r n d a za ru re t d o l a yrsr yla agr k denizin veya mtinhasr r
e k o n o mi k b d l g e n i n b i r b rihimr inden geEir ilm esi mr inhasr r
sebebiyle serbest brrakrlmasl taiep edilemez.
8 B i r g e mi n i n ke si n ti si z takip hakkr nr kullanmayr hakh
krlmayan qartlarda agrk denizde durdurulmuq oldu$u veya
tutuklanmrg olduiu dururnlarda, bu iglem dolayrsryla gerrniye
verilmig olabilecek herhangi bir kayrp veya zararl bazmrn
edilecektir'.
r Z 1 9 5 8A D K m . 2 3 / 1 ; 1 9 8 2 B M D H K m 1 I I / 1 "
l3 Bi t i q i k bri l g e , ka ra su l a rrn a bitiqik olan ve kr yr dcvletine $u
alanda kendisinin giimriik, maliye, muhaceret vt: saShkia
i l g i l i k a n u n ve d ti ze n l e meler inin r ilkesinde veva kar asu-

veya

karasularrnda

vukubulan

ihlalini

olan ihlalleri dnlemek amacryla bir kontr.ol icra etmek
igin bitiqik bcilge ihdas edebilirl s. B u ned,e*[e bitiqik
brjlgede kesintisiz

takip

hakkrnrrr kullanrlabilmesi

ve

b a g l a t r l a - b i l r n e s ii q i n i h l a l e d i l e n h a k k r n m u n h a s r r a n b u
briigenin ihdasrnrn gerekti.en haklardan biri oimasr, yani
giinrriih,

sailrk,

maliye

ve rnuhacer.etle ilgili

olnrasr

ge'ekiidir. Demeih ki; bu bciigede burunan bir gernide kryr
devletinin bairkglhk rnevzuatrna aykrrr hareketterr dolayr
kovalama

yaprlmasr irnkanr yoktur.

Ancak

Lru gemi

karasularrnda ya da ig sularda iken bu trir bir suq iqlemi:g
ve burada bulunduf'u srrada kovalama baqlatilmrgsa bu
takip BitiEik Bciigede ve Aqrk Denizde stirdurrilebilir.

ya

da kryr devleti mtinhasrr ekonomik bolge ilan etmiqse, bu
alan bitiqik

brJlge ile gakrEacafmdan bu clurumda cla

bahkqrhkla ilgili bir kanun ya d'

duzenlemenin ihlaii

halinde kesintisiz tal..ip hakkr kullanrl.rbilir. Aksi halde
buna irnkan bulunmamaktadrr.

Kesintisiz takip hakkr,

Krta

Ekonomik

sahanliffr

buralardaki

ve h{rinhasrr

grivenlik bdlgelerince Krta

El<ononrik Bcilge haklarrnrrr

ihlal

Bdlge veya
Sahanlrir

edildigi

ve

inancrnr

l annc l a i hl al i ni i j nl em ek v e c ez al andr r r :r ak i qi n g'er " ek l i ol an
her ttirlii kontrolti icra yetkisinin tanurdrir-deniz
aianrclrr
( 1 9 5 8 K B B I { m . 2 4 ; 1 9 8 2 t s M D I l K m . B B , m . B 0 B i 2 ) .B u d e n i z
alani
195ri c'enevre Karasularr
ve Bitiqik
Bolge
Konvansiyonunun 24. maddesinde karasulorrri,n geniqliriigtilmeye baqlandrir esas trattan itibaren en
fili"
Eok 12
millik alan iginde ihdas edilebilirken, 1982 Konvansi.yonunda
33. madde ile bu alanrn 24 deniz nrilini geqemeyecefl'i hrikrnti
getirilmiqtir. Aynca 1982 Konvansiyonunun
3A3/2. maclclesi
ile kryr devletinin bu alan tizerindeki kontrolunrin denizrle
bulu'an
arkeolojik
ve tarihi
cisinrleri'
karcrrrlmasrnr
engellemek
amacr-vla da icra
edilebilecefi
htikmii
geti r i l r ni qti r .
14 1958 ADK m. Zil/\ I9B2 BMDHK m. I 1li 1.
15 1958 KIIBK m .24',1982 BM D H K r n. 83.
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uyand.rran yeterli sebepler var ise takip bu kesimlerden de
1958 Agrk Deniz Konvansiyonunda

baqlayabilcektirl6.

ile getirilen

1982 Konvansiyonu

mevcut oknayrp,

bu
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ve

kablo

denizaltr

seyrrisefer'

ddgeme ve

borularr

serbestileri devam etmektedir. Bu alan kryr devletinin esas
tabi bir alan olmayrp bazt egenerl

olarak egemenlifine

rejimin hukunr

drizenleme gergekten agrk denizlerin serbestisi ilkesine

haklar kullandr$r, sui generis bir hukuki

z^rar verebilecek nitelikte bir htikrim gibi gdzukmektedir.

si.irdUfifibir alandrr. Dolayrsryla kryr devletinirl gerek hava

Kesintisiz takip hakkrnrn kullanrlabilnresi ancak
o devletin

takibe konu teknenin kryr devletinin kurallarrnr

ihlat etti$ anda ve o geEiq

yetkisine tabi deniz alanlannda

bir

onceki

Daha

kuilanrlmaltdtr.

esnastnda

geqiE

sug nedeniyle ya da bir ihlal

esnasrnda iglenmiq bir

olarak tanr

sahast, gerekse deniz altr ve deniz yatair
tabi

egemenlifine

bulunan

karasulat't

vat'dtr. Bu durr-rmda

arasrnda onemli bir rejim farkhhir

devleti n

bir

baqka

ancak

takibin

bir

stirdririilen

alau

bu

ile

karasulannda ya da kovalanan gemirlin bayrak devletinin
mantrki

karasulartnda

gelmiq olmasr bahane edilerek bunun tizerinde kesintisiz

sonucudur. O halde bu konuda L982 Konvansiyonunda

takip hakkr kullanrlmasr

uiramadan

sadece kesintiye

Bu takibin

rnrimktin deiildir.

deiil

yaprlmasr

srcair

ermesi

sona

olarak

olmastnr bir eksiklik

getirilmemiq

aqrk hiiktm

bunun

bir'

necleniyle bu teknenin kryr devletinin yetkisine tabi sulara

nitelememek gerekir.

slcagrna yaprlmasr da bir zorunluluktur.
Hakkrnln

A- Takip

Baqlama

Zarnanr

Kesintisiz takip hakkr kovalanan geminin kendi
bayrak devletinin ya da diier
girmesi

ile

T. Acaba takip
sona ernrektedirl
kendi bayrak

geminin

kovalanan

devletinin

ekonomik btilgesine ya da difier bir devletinin
ekonomik biilgesine girildiiinde
konuda 1982 tarihli

var ki

hakkr

1982 Konvansiyonunun

teknelerinden birisinin, yahut ekip halinde qalrgan \re
ana gemi ol arhk

edilen gemiyi

kullanan

differr'

takip

miinhastr

teknelerin, karasulan, bitiqik bdlge, mtinhasrl' ekononrik

de sona erecek midir? Bu
Deniz I-Iukuku

Birleqmiq Milletler

ya da bunut]

mtinhasrr

agrk bir htikrim bulunmamaktadlr.

Konvansiyonunda

izleyen gemi, takip edilel geninin

bir devletin karasulartna

l l f inci maddesinin

sahanlrfirnda bulunduguna

btilge veya krta
kullanrlabitir

vasrtalarla kanaat getirmiq olduiu

eiiucleki
taktirde

Ne

izleme baqlatrlabilir. izleme ancak goruhir ve igitilir bir

3.

durma iqaretinin verilrnesinden sonra baglayabilir ve iltt

fikrasrnda 1958 Cenevre Agrk Denizler Konvansiyonunun

iqaret ilgili gemiye gcirebileceii ya da iqitebileceii bir

23'rincri maddesinin 2. frkrastnda bu konu ile ilgili olarak

mesafeclen verilirlS. Daha dnce yukarda da belirtildiii

aynen tekrarlanmr$

yer alan hiikmtin
drqrndaki alanlar
sona

ile

devletin

yetkisi

alan

miinhasrr

ve devletin

Seyi

ekonomik

ekonomik

bdlge

soylemek

deniz rilkesinin

mrimkrin

deiildir.

devletlerin

kaynaklanan

LG 1982 BMDHKTn. 111/2.
17 1958 ADK rn.2312;1982 BMDHK m. 11713,

gemiye dur emri veren geminin yaballcl gemi nin dur
aldrfir zarnan bulundugu

emrini

de[ildirf9.

zorunlu

vardtr.

geminin

parEasrnl

mtinhasrr ekonomik bolge igin

bcilgede diier

serbestisi prensibinden

bir

Mtinhastr

aErk denizlerin
iizerinden

uqma'

ya da biti qik bdlgede seyredetr bi l

gibi karas ulannda

arastnda

ycintinden esaslt bir farklrhk

olugturmasrlta raimen,
aynr

Esaserl

koymaktadrr.

esas olarak kryr devletinin egemenliiine tabi

Karasulart
bir

ortaya

hakkrnrn

takip

yontinden kesintisiz

ermeyeceiini

karasulan

olmasr karasulan

dur

karasulapnda,

sularda

bulunmasr

Onenrli olan husus, kovalanan

emri

verildigi

bitigik

ve

altudlir

zamall

bolgede, miinhasrl'ekononrik

bolgede ya da krta sahanhirnda bulunmasrdrr.
Kesintisiz takip hakkt aucak harp gemileri veya
askeri uqaklar veya devlet hizmetinde olduiu
amaEla yetkilendirildigi
edilebilir

diger

veva o

a g r k c a i q a r e t l e n m i g v e t e q hi s

gemiler

veya

uqaklar

18 1958 AD K m .2313; 1982 BM D H K m . 1l l l 4'
19 1958 ADK m. 2311.;1982BMDHK rn' 117/r

taraftndau
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kulianrlabilir20.

Buradan

da qu anlaqrlmaktadrr. kj;

ticaret gemileri ve sivil ugaklar kendi devletleri

adrira

serbest brrakrlmasr talep edile^*t23. Bu hriktlm lgbg Agrk
Deniz Konvansiyonunda

ve 1982 Konvansiyonunda

bciyle bir harekete giriqemeyeceklerdir. Kesintisiz takip

kelimelerle ifade edilmigtir.

hakkr bir uqak tarafindan

Yargr yetkisi

gemilerin

bu konuda

gerEekleqtirildiiinde

baglr olduklan

bu uEak,

hrikrimlere

tabi

olacakt,.21.

yaprlmak

bir gemi saruqturma

yapan devlete ait gerniier

eqliginde bu devletin lirnanlarrndan
gcitrirriliirken

Dur

emri veren uga$rn kendisinin

tuklayamamasr
tinin

Madde metni gayet agrktrr.

iginde tutuklanan

tizerc tutuklamayl

durumunda;

bir gemi veya difer

haberdar ettiii

gemi-vi tuki.vr cievie-

bir ugairnrn kovalamayr siir-

bu gdtiiniluq

aynr

herhangi

birisine

esnasrnda baqka bir devletin

mrinhasrr ekonomik bcilgesinden ya da aqrk denizin brr
bcilrimtincien gegirilmiq

olmasr

serbest brrakrlmaslnr

gerektirmemektedir'.

drirmek tizere gelmesine kadar suqlu gemiyi aktif olarak
kovalarnasr

lazrmdrr.

durdurulabilmesi

Bir

geminin

Bir geminin kesintisiz takip trakkrnr kullanmayr

agrkcenizde

igin izleyen ugak tarafindan

durmasr

hakh krlmayan

qartlarda

agrk denizlerde durdurulmuq

emredilmemiqse ve aynr zamanda bu ugak veya diger

olduiu,

ugak ve gemiler tarafindan

dolayrsryla gemiye verilmig olabilecek herhangi bir kayrp

izlemeye kesintisiz olarak

devam edilmemiqse, geminin sadece sug iqlerken tespit

veya tutuklanmrq

Boradan da aErkca goriileceii giti, hir geminin

aErk denizlerde
gartlarrn

durdurulabilmesi

varlrir

halinde

ancak

mumkrin

beiir"li bazt

krlrnmiqtrr.

Aksi

19Bz Konvansiyonu yukarda da ortaya konulduiu
gibi kesintisiz takip hakkrnr mrinhasrr ekonomik bclge ile
krta

sahanhirnda

qriphelenilmesi

denizde durdurulabilmesi
bir

geminin

kesintisiz

gaErrdrEr uqak

durdurulabilmesi

hakkrnr

kullanan

ya

gemi

da

geminin

agrk

igin yeterli degildir. Herhangi

aqrk denizlerde

takip

bir

ancak

uEak ya da yardrma

tarafindan

durmasrnln

ve bu bolgelere iliqkin

Eiinenmesi durumunda

halde; geminin sadece sug iqlerken tespit edilmesi ya da
suglu olmasrndan

dur.umlard.a brl iqlem

veya zarar tazmin edilecek ttr24.

edilmesi ya da suglu olmasrndan qtiphelenilmasi yet,erli
deiildir22.

olduiu

kurallann

da kabrll etmistir.

1982 Konvansiyonunda ifadesini bulan Mrinhasrr
Ekonomik Bdlge kavramr yeni bir kavrarn olmakla bir"likte
birgok kryr devleti rarafindan

kabul edilmiq?S ue teamul

kurah haline gelmiqtir. Bu itibarla

rg12 BMDHK

na taraf'

olmayan devletler agrslndan da bir milletlerarasr

r!r.f ve

adet kurah olarak bu kurallar bailayrcr olacaktrr.

einredilmiq olmasr ve aynr zamanda bu uEak veya uEairn
yardrma

gairrdrir

izlemeye
mrimktin

diier

kesintisiz

Karasulan,
uqak ve gemiler

devam

tarafindan

ig sular ve bitigik bdlge agrsrndan ise

1958 AErk Deniz
edilmiQ olmasr

Konvansiyonu

htikrimlerinin

halinde
itibariyle

olacaktrr.

bu konudaki

milletlerarasr

yansrtryor olmasr sebebiyle herhangi
Bir devletin yetkisi
devletin yetkili

makamlan

dahilinde

tutuklanan

ve o

cjnrinde soruqturma yapmak

konusu

deiildir.

konvansiyonel

Kesintisiz

kurallar

amaclyla o devletin bir limanlna refakatte gdttiriilen bir

rektiren

geminin; bu yolcuiuk esnasrnda qartlarrn gerekii krlmasr

unsurunun

durumunda

rilmesi gerekrnektedir.

baqh baqrna bir agrk deniz ya da miirrhasr

kurallardrr.
devletler

takip

teamtil

gok dikkatli

kurahn r

bir tartrqma

hakkrna

esas

stjz-

iliqkin

bu

qekilde yorum

ge-

Bu itibarla

bu doktrinin

tarafindan

titizlikle

her bir

deierlendi-

ekonomik bdlge kesiminden refakatte gegirilmesi sebebiyle

20 1958ADK m.23/4;1982BMDHK rn. 1I1lS.
21 1958ADK m.23/5-a;1982BMDHK m. 111/6-a.
22 7958ADK m.23/5-b;1982BMDHK m. 11V6-b.

23 1958ADK m.23/6; 1982BMDHK m. 1II/7 ,
247958ADK m.23/7;1982BMDHKm. 11U8.
25 30 Mart 1989 tarihi itibariyle Mrinhasrr Ekonomik Brilge
Cumhuriyeti ile birlikte 79'dur. SMITH W. R., "Globarl
Maritime Claims" OceanDev. and Int. Law, Vol: 20, s. 88-108.
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geminin

Sular

1982 Konvansiyonu kesintisiz takip hal<krnr ancak yabancr
geminin

bdlgesinde veya krta sahanhirnda

ekonomik

mtinhasrr

olan diizenlemelerin

uygulanacak

ihlali

Milletler

Deniz
hakkrnr

takip

kesintisiz

Konvansiyonu

Hukuku

ve kanunlarln

Birleqmiq

da 1982 tarihli

durumunda

brilgesinde
devletinin

Kryr

tanrmlqtrr26.

durumunda

olmasr

kryr

olarak

veya bitiqik

karasulan

iC sulan,

devletinin

yorumsal

veya

olarak

fiziksel

tanrrnrq tt27 . Bu yetki kryl devletinin bu alanda bulunan
iizerindeki

kaynaklar

yetkisinin

sonucudur.

dofal

1982
200

gtire krta sahanh$r baz.r hallerde

Konvansiyonuna

ekonomik biilgenin de

deniz mili gerriqlifi'indeki mtinhasrr
dtesine uzanabilmektedipS.

Kryr devletinin krta sahanhfr

tizerinde

{irgemen haklara

sahip olmast dolayrsryla bu

haklann

ihlalinin

engellenmesi aqtsrndan bu alanda

iEletilmesini

kaynaklann

tesisleri

sahanlri'rndaki

bunlarla

Konvansiyonu
hakkrnt

tanrmaktadrr.

ilgili

takip

kesintisiz

olarak

Bu hak gerqekten kryrntn tltesinde
rnuhtemel

hukukunu

halinde Eahqan gemilerden birisinin

teknc yorumsal olarak milli

olarak fok bahir avlarken yakalamasl

gemiye

rafimen, bu

agrSrnda fok balrir
bu

Konvansiyonda

Rus Sulan
ait

kanolar

avlarken

davranlSrnr

olarak

drqrnda kalmasrna
Rusya'nrn

1,5 mil
ingiltere

etnremiqtirS r .

tercih

edilmesinin

elemanlartna

sebebi ana gemiye bafilr takrm

ytinelme

durumunda yorumsal varolma prensibinde ana teknenin
bazr gemilerle olabileceii gibi, hava gemileri ile de irtibath
olarak gahqabilecefi ihtimalidirS2. Bunun da mantrksal
bir neticesi olarak kesintisiz takip hakkr ana ugaklara da,
bu uqaklarrn

bazt gemi ve

agrk denizde konuqlanlp

tekneler kanahyla kryr devletinin kurallannr
durumunda
rolduiu

yorumsal olarak kryr devletinin

ihlal etmesi
sulartnda va-

kabul edilecek ve aynen bir ana geminin tabi

oldugu htikrimlere tabi olacaktrr.

teriirist

kryr devletine

var olmasr (costructive

gelmektedir?

Gerek

flzerinde

bir geminin
yetkiye

pre-

yorumsal

hukuk

agrk

olarak

kryr

sahip bulundufu

26 1958ADK m.23/I;L982 BMDHKm. 11V1.
2l L982BMDHK m. LIUZ.
28 1982BMDHKm. ?6,771L.
29 O'CONNELL D. P., op. cit. Vol: 2, s. 1086

ait

milletlerarasl

ve gerekse konvansiyonel

clenizlerde bulunan
devletinin

geminin

yabancr bir

yorumsal

hukuku

neticesinde ortaya

protesto

"craft" kelimesinin

aykrrr

C- Kesintisiz

Takibe

Tabi

Tekneler

Kesintisiz takip hakkr sadece yabancr ve devlete

sence) ne anlama
teamiil

Rusya'ntn

bulunrnuqlardrr.

ait kamu nitelifl'i bulunmayan

sularda

bu

(constructive

varolma

ilk olarak 1888 tarihinde

qrkmrqtrr. "Araunah",

iken

kryt sulannda

isimli bir Kanada gemisini hukuka

"Araunah"

takrm

yetkiye tabi sularda kabul

yorumsal

Bu

presence) doktrini

sebebi olacakttfg.

Acaba

etmesi

ihlal etmesi durumunda

kryr devletinin kurallarrnr

Rusya'nrn

ihlal

ana gemi olmast durumunda,

veya bu geminin

edilecektirS0

devletinin

kryl

igin gok ilnemli bir zorlama

korunabilmesi

saldrnlardan

1982

durumunda

edilmesi

platformlartnrn

petrol

bulunan

amacryla grkarrlmrq

korumak

ihlal

kanunlann

veya krta

kanunlar,

krsrtlayan

bir

sahanlrIrndaki

krta

olarak

Netice

durumdur.

yerinde

tanrnmasr

hakkrnrn

takip

kesintisiz

tanesinin

bir

iken kryr devletinin

sulannda
Gerek 1958 Agrk Deniz Konvansiyonu ve gerekse

olan

teknelerinden

Bir

kabul etmektedir.

varsayrlabilecefini

bulunduffunun
BaqlatrlabileceIi

Takibin

Kesintisiz

B-

tekneler tizerinde kulla-

nrlabilir. Kesintisiz takip doktrini, takipde bulunan gemi
ile aynr tabiyette bulunan, aynl bayrair

taqryan gemiler

iizerind e z,or kullanrlmast meselesi ile alakah deiildir'

Bu

aErkca zikredilmiE

ve

husus

1982 Konvansiyonunda

sularda
30 1982 tsMDHKm. 11U4.
31 ALLEN H. C., oP. cit. s. 328.
M., op. cit. s. 679; Bu craft deyimi ilk olarak 1958
32 WHITEMAN
23. maddesinde
Agrk Deniz Konvansiyonunun
tarihli
1956
Hukuk Komisyonunun
Milletlerarasl
kullanrlmrqtrr.
tarihli .upbtrrtrdaki tasart 47. maddede bu husus "boats"
(tekneler) olarak yer almrEtrr.
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sadece yabancr gemilerden

bahsedilmiqtirSS. Qtittkii kryr

ARGUMENTUM

esnasrnda yabancr bir

devletinin kendi bayra['rnr taqryan gemiler iizerinde her

geminin

zaman

kapsamrnda

gemilerin

bu

hangi

deniz

alanrnda

olup

bu

devletin

karasularrndan
mritalaa

karasularrna

giren

geEiqi zararsrz

edilecektir.

Kryr

geqiq

devleti

de bu

olmadrklanna

bakrlmaksrzrn yargr yetkisini

kullanma

tekneyi, bu tekne kendi karasularrnda banqrna, drizenine

hakkr

Ancak

agrsrndan

ya da giivenlifine

aykrrr bir harekette

tutuklayamayacair

gibi, kovalamayr

vardrr.

burada

kryr

enteresan bir soru akla gelmektedir.
kesintisiz

takibi

teknenin

baqka bir

devleti

Yabancr teknelerin

esnasrnda kryr devletinin

takip ettiii

devlete ait karasularrna

girmesi

teslim edemeycektir. 1gs8 tarihli

Karasulan

Bcilge Konvansiyonunun

rg/s.

halinde bu takibin son bulacaft konusunda herhangi bir

Konvansiyonunun

maddesi

tereddtid

karasularrndan

yoktur.

Konvansiyonunda,
Hukuku

Bu

gerek

husus

1gb8 Agrk Deniz

gerekse L982 Birleqmiq Milletler

Konvansiyonunda

gok

agrk

Deniz
qekilde

bir

mrimkrin

bayrak devleti tarafindan

mridtir?

devletinin

bu

Yukarda

tip

bir

srirdrinilmesi
gibi

da zikredildigi

kovalamasr

"kesintisiz

kryr

bir

kimseyi

burada

noktalardan

dolayr tahkikat

hakkr

olaca$r muhakkaktrr.

gereken

giriq yapan

girilen devlete

bir sug ise bu devletin

olarak

yargrlama

ijnce

vermemiqtir.

cinemle durulmasr

iqlenen sug karasulanna

de zarar verici nitelikte

kapsamrnda mutalaa edilecek nitelikte bir takip deiildir.
hakkr

devletine

olan gemilerle

birisi de qudur ki; karasulanna

gemi kanahyla

iqlenen sugla ilgili

takip

tutuklama

rizerinde

takip"

Qrinkti, kesintisiz

kryr

zaraysrz gegiq yapmakta

1gg2

yaprna ve gemide

Ancak

kovalanmasrnrn

ve

iqlenen suglardan

tabiyetinde

girmiq ise, bu teknenin

maddesi

girilmesinden

bulunan

baqka bir devletin karasulanna

ve Bitiqik

ilgili olarak bu gemide karasularrna

drizenlenmiqtir. Acaba takip edilen tekne kryr devletinin
olan bir tekne olup da kovalama esnasrnda

27/8.

bulunrnadrkqa

yapan teknelere cle

teknede

yapmaya

hakkr

ancak yabancr tekneler
kryr

Tabii ki burada dnemli olan husus takip edilen

devletinin kovalama yapan tekneleri kagan teknenin giriq

geminin takip eden devletin yetkisine tabi sularda iken

rizerinde icra edilebilecek bir haktrr.

Bu itibarla

yaptrir karasularrna sahip olan devletin agrk ya da zrmni

uluslararasl

muvafakatr ile bu tekneyi yakalama imkanrna sahiptirler.

uyuqturucu

Iftyr devletinin
teknenin

kovalanmasr

durumunda
devletin
kabul

agrk ya da zrmni muvafakatr

bu

gemi

banqrnr,

ve

kryr

girilmesi

karasulanna

karasularrna

dtizenini

edilecefinden

grkacak

igin

olmakslzrn

$rdigi

ve grivenligini

anda

ihlal

bu

ediyor

gegiqi zararstz geqis olmaktan
devletinin

mridahalesine

maruz

kalacaktrrS4. Irle var ki takip yapan gemi kesintisiz takip
hakkrna gdre devlet gemisi olacaprndan kryr devleti bu
gemiyi

tutuklamak

isteyebilecektirSS.
karasulannda
milletlerarasr

yerine

karasularrnr

terketmesini

Tabii ki bu gemi kryr devletinin

iken btr zarara sebebiyet vermiqse bunun
sorumlulu['unu

taqryacaktrrS6. Kovalama

33 1982BMDHKm. 11V1.
34 1958KBBK m. 19/1;1982BMDHK m.27/L.
35 1958KBBK m.23; L982BMDHK m. 30.
36 1982 BMDHK m. 31; Bu hususda 1958 KBBK da herhangi bir
hrikrim bulunmamaktadrr.

munda

bir

suq iqlememiq

ticaretine

bu geminin

kaqmasr durumunda

iliqkin

olmasrdrr.

orne[in

bir sug iqlenmesi duru-

baqka bir

devletin

karasulanna

dahi bu gemi kryr devleti tarafindan

cezalandrnlabileceii

gibi , cezalandrnlmak

tizere takip

eden devlet gemilerine de teslim edilebilcektir.
savaq gemileri ve devletin sahibi bulunduEu ticari
olmayan gemiler agrk denizde diSer devletlerin kesintisiz
takibinde

veya bayrak

gemilerin

zorlama faaliyetlerinden

bafrqrkhk

sadece harp gemileri

hizmetinde

kullanrlan

devleti

drgrnda bir

devlet

devlete ait

bairqrktrrlar37.

ve mtinhasrran
gemileri

Bu

kamu

agrsrndan

mevzubahis olup, bunun drqrnda kalan ve ticari amagla
kullanrlan

devlet

gemileri

yararlanamamaktadrrlar.

37 1982BMDHKm.95,96.

bu

ti.ir bir

bairqrkhktan

L982 Konvansiyonu

htiktimete
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bairgrkhk

ait gemilerden ticari maksatla kullanrlanlara
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r,rp;r'ntrlirraktadrr. 7982

Iikonomik Biilge ile ilgili kurallann

tanrmamrqtrr.

takip

kesintisiz
Hakh

Takibi

D- Kesintisiz

ihlatler

Krlan

bilmesinin
lannda

bulundu$u

nizamiannl

de['ilse

sa['lam gerekgelere dayanan bir kanrya
yabancr

sintisiz takip

gerniyi

bir

Konvansiyonlarln

hakkrnr

memiq, genel bir ifacle kullanmtqtrr.

deni zde

agrk

her ikisi de ke-

krlan belirli

hakh

suglar belirt-

Buna baih

olarak

kryr devletinin uygulama yetkisine sahip olduiu herhangi
bir kanun

kesintisiz

yoluyla

takip

yerine getirilmeye

gahqrlabilecektir. Iftyr devleti bu kesintisiz takip hakkrnr
kullanma.lan

(vahametini)

rince yine de sugun airrhfirnr

deierlenciir-+*ek ve cebri

icranrn

geminin

c- f)eniz

ve

srrada bu devletin kanunlarlnl

izleyemeyecektirSS.

ulaqttrma

serbestisinin bir ihlali olup olmadrirnr saptayacaktrrS9.

kanunlann

ihlali

Uyuqturucu

ahmr, satrmr ve ticareti

ttim devletler igin gok dnemli bir tehdit oluqturmaktadrr.
Bu

itibarla;

uyuqturucu

taqryan

gemilerin

engell e-

nebilmesi agrsrndan devletlerin birgogu kesintisiz takip

kanunlar

milletlerarasr

gore bi-

hukuka

yabancr tekneler iizerinde zor kullanabilme
zay:,f kaimrqtrr. 1982 Konvansiyonu,

yetkisi brraz

Kryr Devletlerine,

yabancr gemilerin karasularrnda ve bitiqik bcilgelerinde
meydana getirecekleri kirlenmeyi
koyma

kural

ve

zorla

bunlarr

tanrmrqtrr. Bunun

engellemek aErstndan
yetkisi

uygulatma

drErnda Mtinhasrr

Bolge

Ekonomik

agrsrndan ise genel olarak kabul edilmig milletlerarasr
kirletme

standardlarrnr

vermiEtiral.

bu alanda

uygulama

yetkisi

Burada bahsi geEen genel olarak kabul

edilmiq ve zorla uygulanabilecek milletlerarasr
standardiarr gemilerden gelecek kirlenmeyi
Konvansiyonda

kirletme

onlemek igin

yer almakt adl.42. Bir kryr

devietinin yabancr bir 6zel teknenin mtnhastr

ekonomik

esnada milletlerarast

kirlenme

standardlarrnt

ihlal

ettifi

\reya kryr devletinin

kirletrneye iliqkin kurallarrnr

ve kanunlannr

hususunda agrk sebepler olduiuna
sdzkoriusu gemiden kimlifini

nrevcut

ihlal ettiii

inanryorsa, bu devlet

ve yolculufuna

iliqkin bil-

gileri talep ederek geminin herhangi bir ihlalinin

hakkrnr kullanmaktadtt4o.
iliqkin

b- Bahkgrhia

hak

yer alan sulardaki kir:lenmeyi engellemek iqini

brilgede bulundugu
maddelerin

iliskin

kirlenmesine

Kryr Devletinin
tiqiiinde

Milletlerarasr
iliqkin

trafi$ine

a- UyuEturucu

bu

kryl su-

ihlal etmiq olmasrdrr. Ancak kryr devleti bu

ihlai konusunda
sahip

ve tinernli koqulu, geminin

Ayrrca

da

sahanirirnda da tanrnmrEtrr.

yabancr bir gemiyi agrk denizde izleye-

birinci

ihlaii durumunda

tanrnmrqtrr.

hakkr

Nltinhasrr

Mtinhasrr Ekonomik Bcilgenin citesine de uzanabilen kita

Gerelq 1958 ve gerekse 1982 Konvansiyonlartnda
kryr devletinin

ile

Konvansiyonu

soz-

konusu olup olmadrSrnr saptamaya yardtmcr olmastnt

kanunlar

isteyebiliraS. E[er scizkonusu ihlal, 6nem]i bir kirlenmeye
Iftyr devletinin

bahkqrhk

kaynaklart

gok tinemli

bir gelir ve besin kaynafidrr

ve iyi bir idare programr

gerektirmektedir.

teknelerce

devletlerinin

Yabancl

bu kaynaklarrna

gekilde bunl ar ttketilmekte

her

yrl

kryr

mtidahale edilerek haksrz
ve kryr devletleri

zarara.

38 1958ADK m. 23; 1982BMDHK m. 11U1.
39 O'CONNELL D, P., op. cit. Yol: 2, s. 1080.
40 Kanada, italya, ispanya, A.B.D. g:ibirilkeler. Bu korruda A.B.D.
Maritime Drug Law' Enforcement Act'r (MDLEA) ytirtirltiie
koymuqtur.

sebebiyet veren kirlenme

tehdicli yaratan

bir madde

4l 1982 BMDHK m.2IU5.
42 MARPOL 73178 International Convention fbr The Prevention of'
Poilution from ships- 2 Kasrm 19711 de Londra'da imz al anm r qtr r . Bu Konv ans i y on'a T r i r k i y e'de 1990 y r hnda
3.5.1990 tar i h v e 901442
k atr l m r qtr r ( Bak anl ar Kur ul unun
sayrh kararr ile; RG. 24Haziran 1990, Sayr: 20558 s. 1-382). Bu
Kirl eTarafindan
"Deni zlerin Gemiler
konvansiyona
Scizleqme
Ait
Llluslararasr
Onlenmesine
tilmesinin
(N[ARPOL-73 Stizleqmesi) ve Sdzlegmeyi tadil eden Protokol
(MARPOL-79 Protokolu) ve anrlan protokole iliqkin I, II ve V
num ar ah ek l er i l e 1984, 1985 v e 1987 tar i hl er i nde y apr l an
degiqiklerle katrhnm rqttr.
43 L982 BMDHK m.220/3.
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boqaltrmr ile neticelenmiqse; kryr devleti.gemide

fiziki

ARGUMENTUM

trlamayacaktrr47.

olarak araqtrrrna yapmak hususunda rsrar edebilir44. N"

latrlmasrndan

var ki; kryr devleti gemiyi ancak ortada aqrk objektif bir

kullanacak

delil bulunrnasr durumunda

sug iqleyen

ahkoyabiliraS. Bu standard

kesintisiz takibin baqlatrlabilmesi iqin gerekli olan genel
citesine gitmektedir

standardrn

standard yukarda

genel

ki bu hususdaki

gibi "geminin

da ortaya konuldu$u

sug

iqledigine dair inandrncr iyi bir sebebin" mevcudiyetidir.

Suglu teknenin durumu

cince belirlenmelidir.

Takip

hakkrnr

olan tekne kesintisiz takibi baglatmadan iince
teknenin,

veya bir

birisinin

takibin brs-

bunun

takrm

botlanndan

halinde

herhangi

gahqan teknelerden

birisinin kryr devletinin yetkisine tabi bir alanda bulunup
bulunmadrprnr

tespit

pozisyonunun

etmelidir.

deferlendirme

Suglu

yetkisi

teknenin

takibi

yapacak

tekneye brrakrlmrqtrr. Yeni teknoloji, rizellikle radar ve
E-

Kesintisiz

Alabileeek

Takip

iqleminde

Giirev

Taqrtlar

Gtinrimiizde
nelde uqaklarla

kanunu

icra edici operasyonlar

Ugaklar,

gergekleqtirilen

birlikte

kurallan

ge-

ihlal edenleri sap-

tamakta

ve araqtrrmakta,

tekneler

ise bu ugaklarrn bil-

dirimleri

dofl'rultusunda

yabancr

gemiyi

gtivertesine

qrkmaktadrr.

Askeri

sintisiz takip konvansiyonel
di.izenlenmigtir46.
dtizenlemeye

ugak ve gemilerle

hizmetinde
diier

ve Savunma

yetkilidirler.
kullanrlan

olduSu

ait gemiler ve

Bakanhirna

hususunda

kuruluglarr

tarafindan

ugak ve gemiler ise htikrimete

ait olduklarr

agrkca belirlenmek
kaydryla kesintisiz
F-

devlet

da

Bu durumda; trim

takip hakkrnr kullanmak

Diper

agrkca

gemi ve ugaklar

kesintisiz takip igin kullanrlabilecektir.

ugaklar kesintisiz

ke-

gok iyi bir qekilde

hukukta

ve tanrnabilir

sahil gtivenlik

durdurarak

1958 ve Lg82 Konvansiyonlanndaki

gtire devlet

iqaretlenmiq

ve bu qekilde tanrnmalan

sailanmak

Takipte

izlenmesi

Takibin

Gerekli

pozisyonunu

baglatrlabilmesi

suglu teknenin

tespit edildiffinin,

yanaqrlacafrnrn

bildirilmesidir.

gartlarda
devletin

suglu gemi
sularrnda

kryr devletinin

altrnda olduiunu

durumunda

zorunluiu

ortadan

kullanacak

her nasrlsa takip

iqarete gerek kalmayacak,

duyulacak

tarafina

olabileceiini
iqareti

yazarlar

Bazr

doiru

uyarr

kabul

duyup

ateqi

ahnan

iqaretler

iqaret

mesafeden
geminin

on

suretiyle

de

iqaretin

yaprlrnasr

ttirde

etmektedirl er52. suglu geminin bu

duymadrfr

takipde bulunacak

ytiklenmemiqtir.

bu

altrnda

Geleneksel doktrine

ya da giiriilecek

olmah ve grirtilebilecek ya da duyulabilecek
verilmelidir.

olan

Suglu gerninin,

ortaya koyan qartlar

kalkacaktrrSl.

iqareti

ve ona

btiyle bir iqaret verilmesinden
bu teknenin

bildiiini

bulunmasr

gore durma

hakkrnr

iken verilmelidirSo.

6nce grkmasr durumunda

amag

Bu durma iqareti normal

takip

sulanndan

Burada

tanrndrfirnrn

Ancak

ya

da

giirtip

gtirmedi[i

tekneye bir isbat krilfeti

potansiyel

engellemek agrsrndan Milletlerarasr

Usuller

belirleyebilmek-

igin suglu teknenin

durmasr igin igaretle ikazr gereklidir49.

konusunda

takipde de kullanrlabileceklerdir.

Kesintisiz

kolayca teknenin

tedir48.

ve teknelerle

operasyonlardrr.

uydular

kullanrlmalrdr.SS.

lisan

problemlerini

Sinyal Kodlanndan
Takip

kesintisiz

Oncelikle, takip derhal baqlamahdrr. Bu; ihlalin
vukubulrnasr

anrnda takibe baqlanmasr deiil,

stire iEinde baqlanmasr anlamrndadrr.
durumunda
olana

Yorumsal

ana gemiye ba$h teknenin

kadar

ana

gemi

tizerinde

44 L982BMDHK m.220/5.
451982BMDHK m.220/6.
46 1958ADK m.23/4:1982BMDHK m. 11V5.

makul bir

ihlali
takip

varolma
tamam
baqla-

4l N.LE,N H. C., op. cit. s. 3I7.
48 ALLEN H. C., op. cit. s. 318.
49 1958ADK m.23/3; L982BMDHK m. 111/4.
60 1958ADK m.23/3; L982BMDHK m. 1IU4.
51 1989 yrhnda Wlocznik isimli bir Polonya Bahkgr Teknesi Alaska
kryrlarr agrklarrnda mtinhasrr ekonomik bcilgeyi takip eden
muhafaza gemisi tarafindan durma iqareti verilmeden iince
mrinhasrr ekonomik bcilgeyi terketmiq olmasrna raimen
tutuklanmrgtrr. Burada qartlarrn, geminin takipde olduiunu
bildifini ortaya koymasr durumunda iqaret verme
zorunlulufunun
bertaraf edilmiq olaca!'r htikmri
uygulanmrqtrr. ALLEN H. C., op. cit. s. 332.
52 O'CONNELL D. P., op. cit. s. 1072.
53 ALLEN H. C., op. cit. s. 319.
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takip

yargrsal

agrk

mtiddetqe

uiramadrir

dofiru sadece kesintiye

denizlere

takip,

kesintisiz

Bu durumda

baidrt54.

tutan

ayakta

talebini

rizerindeki

edil en tekne

kryr devletinin

devamhhir

stirekliligi,

olmahdrr. Takibin

devam edecektir. Bir tekne veya diger bir ugak kesintisiz
Bu nobet

takibi baqlatan ugak yerine ugak brrakabilir.
anlamtna

kesilmesi

takibin

deiiqimi

kesintisiz

teamrilii hukukta

Bu ndbet de$iqimi prensibi
takibi

gelmemektedirSS.

takibe

baqlatan tekne yerine baqka bir teknenin

yiiniinde

verilmesi

imkan

etmesine

devam

SAYFAz229

sebebi kryr

devletin karasulannda

sona erdirilmesinin

devletinin egemenliiinin

ihlalini cinlemektirG0. Kesintisiz

takibin

Bu konuda

sona ermesi gerekmeyecektir.

girmesiyle

bolgesine

ekonomik

mrinhastr

devletin

bir

iigiincri

hukukta

getirilmemigtir.

Gerek 1958 tarihli

srnrrlandtrrna

bir

herhangi

konvansiyonel

Cenevre AErk Denizler
da aqrk

Konvansiyonunda ve gerekse 1982 tarihli BMDHK
olarak

bahsedilrniqtir.

karasul anndan

d evletin

bir

ya da

devletinin

kendi bayrak

kagan geminin

Esasen karasulart

geniqletilmiqtit56.

takip hakkrnrn baqka bir

ileri srirmektedirlers9. K"sintisiz

devletinin

kryr

drqrndaki alanlar

mtinhasrran milli yetkisine tabi krhnan alanlar deiildir.
takip hakkl ne zaman kesintiye

Acaba kesintisiz

kesintiye

upramrq sayrlacaktrr? Bu hususda hukukgular

sebebiyet veren tiq sebebi ayn ayn defi'erlendirmiqlerdir.
ya da karanhk

Bu tig sebeb; 1- hava durumu
sebeblerle takibin
teknecle meydana

gelen mekanik

kesintiye

uiramasr;

kagan gemi tarafindan

2- takip

uframasr;

kesintiye

takibin

gibi dopal

dolayrsryla

anzalar

3- takipde bulunan

geminin

elde etmek

delilleri

brrakrlan

eden

maksadryla baqka tarafa sapmasr gibi difier sebeplerdirS7.
hangisinde

Bunlarrn

hakkrnrn

takip

kesintiye

uiramrq
gtire

uygulamalanna

sayrlacafir

devletlerin

depiqmektedir.

Bu konuda yerleqmiq bir uygulama yoktur.

Ancak;

ve balrkgrhk

engellenmesi

uyuqturucu

iizellikle

kanaatimizce

esnek

diinya

davranrlmasr

ihlallerinin

menfaatlerinin

dnlenmesi agrstndan bu konuda rnrimktin

trafiiinin

oldufu

kadar

menfaatine

toplumunuri

Bunlar

esas itibariyle

tizerinde
tanrndtir,

ancak diier

ktsmen

haklarrnln

devletlerin

takibin

kesintisiz

Bu itibarla

alanlardrr.

sakh tutuldufu

haklarrn

egemen

bazt

lehine

mtinhasrr ekonomik bOlgede sona ermemesi daha uygun
Bunun

gozrikmektedir.

bir

aksine

durumunda

neredeyse higbir

neticesinde

yakalanamamasr

geminin
gibi

kovalayan

kesintisiz

takip

durum

hasrl

bir

ile yaprlan kovalamaca

olacaktrr. Qtinkri deniz vasrtalal
genelde gerek

yaprlmasr

yorum

gemiler

ve gerekse kaqan

yrizlerce mil

arastnd a fazla bir stirat farkr olmadrfrndan

devam etmektedir. Bu itibarla bu denli uzun devam eden
bir kovalamada

diier

kaEan teknenin

devlete ait

bir

mi,inhasrr ekonomik bdlgeye girmesi durumunda

takibin

sona ermiq sayrlmast bu hakkrn amag ve kapsamr ile baidaqmayacaktrr. Kagan teknenin

kendi bayrak

devletinin

mrinhastr ekonomik bdlgesine giriq yapmasr durumunda

olacaktrr.

ne

Zam.ant

Sona Erme

G- Takibin

gibi

bir

dtiqtintilmesi
Kesintisiz
veya takip

devleti

kryr

bir bdltimfl olup,

agrk denizlerin

takip,

kesintiye

edilen tekne kendi

tiqrincti bir
er"r58 . Bazt

karasulanna

devletin
yazarlar

donmesi durumunda

kagan

usradrffr, brrakrldrp'r

bayrak

devletinin

girdifi

teknenin

anda

veya

hasrl

olacafr

gereken bir konudur.

hasrr ekonomik bcilgede tanrnmtE bulunan
yetkilerin iqerifine bakrldrirnda60a

da

uzerinde

Iftyr devletine

mtin-

haklarrn

ve

bclyle bir durumda da

sona

aqrk denizlere

takibin yeniden devam edebilecefini

54 t oc.cit.
55 1958ADK m. 2315-b;1982BMDHK m. 11V6-b.
56 ALLEN H. C., oP.cit. s. 319.
57 ALLEN H. C., oP.cit' s. 320.
58 L958ADK m.23/2;1982BMDHKm. 11U3.

durumun

59 COLOMBOS C., The International Law of The Sea, 1967, s' 169'
of The
order
& W. BURKE, The Public
60 Mc DOUGAL
Oceans, 1987, s. 897-898.
Ekonomik
nun "I{ryr Devletinin Mtinhasrr
60a 1982 BMDHK
B6lgedeki Haklal, Yetkisi ve Gdrevleri" baEhkh konu ile ilgili
56'rncr maddesi qu qekildedir.
MADDE 56:
1. I{ryr devleti, mtinhasrr ekonomik biilgede agafrda belirtilen:
a. deniz yatafirnrn fzerindeki sulartn ve deniz yatagtntn
al tr nr n c anl r v e c anl ol m ay an doga l
v e bunun topr al
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takibin

sona ermemesi

gerekecektir.

Qrinkri bu deniz

alanrnda tdnrnan hakiar ve yetkiler tamamen ekonomik
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teknenin

bayrak

sorumlulugunu

dcvletine

har.qr milletlsrarasr

ill ucrip olacaktrrGla.

sebeplerle kryr devletine tanrnmrq bulunan ve bu bolg"edeki
carrh ya da cansrz kaynaklann

muhafazasr ve idaresi ve bu bdlgedeki riizgarlandan .re
akrntrlardan

H-

araqtrnlmasr, igletilmesi,

enerji elde edilmesine iliqkin

haklar

Hakh

ve

Kesintisiz takip hakkrnrn hukuka
kullanrlmasr

makul

takip

durumlarda

teknenin

Takibin

hukuk

kurallarrnr

ihlal

aykrn

eitiii

olarak

gibi, bu

edei, tekn e

konuda protesto ediimesine ve rnisiilemede bulunulrna-

hakkrna sahiptir. Bazr

srna sebebiyei verecektir. Bunun da cjtesinde yabancr bir

esnasrnda takip

qekilde kuvvet kullannra

Kesintisiz

Sonuglarr

yetkiierdir.

Kesintisiz

olmayan

batrrrlmasr da bu kuvvet kullanlrnr

gemi tizerinde hukrika aykrn bir takip icra eden bir devlet

iginde telakki edilebilirGl. Takipte bulunan devlet iglenen

bu hareketi neticesinde tehneye ya da teknedeki nrallara

sugla ilgili olarak gemide bulunan kiqinin tutukianmasr

zarar vermesi

ya da teknenin

tazminat

ahkonulrnasr iEin gerekli olan tedbirlerin

drqrnda tedbirlere mtir acaat etmemelidir.
kull anrlmasr teqkil

e d e c e k t a r z d a z o r l a y r c r t e d b i r Ie r e

mriracaat etmesi ilgili
takip

ettigi

gemiye

Hakkrn kotriye

devletin bu eylemi neticesinde

vereceir

zayarlardan

dola.yr bu

durumunctra tekne ya da ytik

devletleri bu hakkr kullanrrken
rnilletlerarasr

hukuka

uygunluiunu

.sahibinin ilk dnce kuvvet

sehebiyet veren devietin
kaynaklarlnl
araqtrrma ve iqletme, muhafaza etme ve idare
etmek amacryla ve sudan, akrntrlardan ve rtizgardan enerji
elde edilmesi gibi brilgenin dif'er ekgnomltr igletmq ve
araqtrrma faaliyetleri hususunda egemen haklara;
b. bu scizleqrnenin ilgili htki,imleriyle
sa*larrmrq bulunan,
i. sun'i adalarr, tesislerin ve yaprlann kun"rlmasr
ve kullanrhnasr,
ii. deniz bilimsel araqtrrmalan,
iii. deniz gevresinin muhafazasr ve korunrnasr hususlarrnda yetkiye;
c. bu scizleqme ile sailzrnmr$ bulunan difl'er haklar ve
gdrevlere sahiptir.
2. IGyr devleti bu siizleqme ile dtizenlenen mrinhasre. ekonomik bolgedeki haklarrnr kullanrrken ve gcirevlerini yerine
getirirken
diier devleilerin haklanna
ve gdrevlerine saygr
gcisterecek ve bu srizleqmenin hrikrimleri ile baidaqan bir:
tarzda hareket edecektir.
3. Deniz yatafl ve toprak altr ile ilgili olarak bu maddede
belirtilen haklar VI. I(rsrm'a (Iirta Sahanhir) uygurr
EekiltCe
kullanrlacaktrr.
Mrinhaprr Ekonomik Bdlge ile ilgili a. b. iqin bkz. BAYKAL F.
H . , D e v l e tl e r
Hu ku ku n d a
l\{ r inhasr r Ekonomik
Btilge
Kavramr ve Hukuki Niteli[i, isfanbul, lgBG (Yayrnlanmamrs
Y. L i s a n s T .e zl ), i sta n b u l
Univer sitesi
Sosyal Biiim lei
Enstitristi;
U g ti n cri B i rl e q miq
M illetler
Konfer ansr
ve
Konferans neticesinde kabul edilen ve Kasrm L994 tarihinde
yriri.irhiie girmiq bulunan 1982 Birleqmiq Milletler Deniz
Hukuku
Konvansiyonu
iie ilgili trirkge nretin igin bkz.
ozmeN
A., Birleqmiq ivlilletler Deniz Hukuku Konfbransr,
BirleEmiq Milletler
Deniz Hukuku
Srizleqmesi.. (Ter.ctime),
Deniz Ticaret Odasr Yayrnr, istanbul , lg}4'; CUNDUZ
A.;
Mi l l e t l e r a r asr
Hu ku k
ve Milletler ar asr
Tegkila tlar
i
t
g
i
t
i
re
me
l
Me
ti
n
l
e
r,
gegir
ilm
ig
Gcizden
i.
Baskr
,
il "
Istanbul,1994.
61 Son iki ytizyrlda ABD ve Deniz Kuwetleri
yabancl ya da de'ziei;siz
gemilere sadece 8 durumda ateq aqmak zorunda kalmrq
bunlarda
d a ci h i m me yd a na
gelm emiq, sadece bir isi
yaralanma ile neticelenmiqtir (ALLEN, op, cit. s. 821).

yapacaklan

hareketlerin

gok dikkatli

qekilde de$'erlendirrnek durumundadrrlar.
teknenin

sahibine

rjdemek zorunda kalacaktrr.62. Dolayrsryia kryr

zarar

kullanan

iq yargr yollarrnr

bir

g6ren

ve z&yara
triketmesi

gereki16S.

6l"a Bu konuda iirnek olarak I'rn alone Case verilebilir. Americanc anadi an
Ar bi tr al
C om m i s s i on, b oc er k 1g3b; Bu tahkimdeTahkim
Komisyonu nihai raporunda I'm Alone isiilli
Kanada tekrresinin kesintisiz takip hakkr kapsamrnda ABD
ne ait bir sahil gtivenlik gemisi tai'afindan
batrrrlmasrnr
el egti r m i q v e bunu huk uk un
hi gbi r pr ens i bi i l e i z ah
edilemeyecek,
kesintisiz
takip
hakkrnrn
kdtriye
kullanrlma_srnrn bir qekli olarak nitelemiqtir.
Olayla itgiti
ay r r ntr h
bi l gi i gi n bk z . uni ted
N ati ons
R epor ts
of
International Arbitral Awards (R.I.A.A.) 1ti0g; Ayrrca bkz. 2g
AJIL, 826 (lg3s) ()lay qu qekilde geliqrniqtir. 19b9 tarihinde
esasen Ingiliz gemisi olup Kanadnda tescilli bulunan I'm
alone isimli tekneve Louisiana'nrn 10 mil kadar agrklarrnda
wolcott
isimli
bir Amerikan
sahil
GrivenliL gemisi
tar afi ndan
i i k or k aEak gr hs r y aptr i r
z annr y l a dur m as r
emredilmiq,
I'rn alone gemisinirr
yer.ine
bu talebi
geiinneyerek
kagmasr rizerine wolcott bunu takip etmig,
bi l ahar e tak i bi D ex ter i s i m l i di [er bi r Am er i k an
Sahi l
Gtivenlik gemisi almrq ve neticede ABD sahillerinden
200
deniz nrili aqrkta Dexter isimli teknederr agrlan ai,eE sonucu
I'm al one i s i m l i tek ne batr nl m r qtr r .
Bu ol ay da g.em i r i i n
lostrornosu dlmtiE ve teknedeki trirn mallar kaybolrnuEtur.
ABD bu olaydaki hareketini ingiltere ile aralarlrnclaki Ig24
tarihli bir andlauma.ya dayanarak harklr krlrnaya qahErnrqtrr.
Neticede Tahkim Konrisyonu ABD ni suqlu bularak Kanada
I"hikrimetine 25.000.-, gemi kaptanure
tayfalanna
ridenmek
r i z er e 25.000.- D ol ar ol m ak r i z er e topl ar n b0.000.- D ol ar
tazminat ridemeye mahkum etmiqtir. Bu konuda ayr.rca bkz.
HARRTS L). J., cases and Materials on International
Law,
3rd Edition, London 1gBB, s. 834-336.
62 1958 AD K m .2U 3;1982 BM D H K m . 11.0/8.
63 ALLEN rr. c., op. cit. s. 32r: Bu gibi durumlarda A.B.D. de bu
ttir zarara sebebiyet veren devlet kuruluquna
karqr zarar
giiren tarafindan idari dava aqrlmasr yolu ile takipde bulunulur. Ancak bu davanrn redciedilnresi durumr,n.la
gerni
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3- GENEL DEGERLENDinnnn vE soNug

birlikte,

iliqkin

ne qekilde kullanrlacairna

bu hakkrn

devletlerin

olmakla

tartrqmasrz

sebebiyle

bulmasr

da ifadesini

halen devam etmektedir. Ozellikle bu hakkrn

belirsizlikler

gahqan geminin

durdurulmaya

kapsamtnda

tam bir

hususunda

baqvurabileceii

derecede kuvvete

direnmesi

gemi ya da ugap'rn ne

bulunan

takipde

durumunda

agrkhk yoktur'. Kanada ile A.B.D. arasrndaki I'm alone
igki kagakqrhffr yaptrfr qiiphesi altrnda takip

Tahkiminde;

edilen bu geminin
A.B.D.

higbir ilkesi altrnda hakh gciri.ilemeyecek olan

hukukun
hukuka

aykrn

bir eylem olarak deierlendirilmiqtirG4.

ile

devleti

menfaatleri

toplumun

milletlerarasr

Bu hak

yatmaktadrr.

korunmast

dengenin

arasrndaki

hepsinde

usulii krsrtlamalann

takibe iliqkin

Kesintisiz
kryr

tarafindan

"rnilletlerarast

tarafrndan

mahkeme

batrrrlmasr,

tizerine

uyrnamasr
gemisi

muhafaza

gtimrtik

ait

emrine

durma

agrk denizlerin serbestligi ve bu alanda bayrak devletinin
birlikte bu

yetkili olmasr esasrna mtidahalede bulunmakla
hakkrn

kryr

kullanrmrnda

milletlerarasr

uygulamalan

bcilgesel bahkgrhk

gtirrnriqttir.

Ancak

modern

kadar

vardrr. Bu doktrin

da menfaati

toplumun

yrizyrllar boyunca devletlerin
ozellikle

devletinin

olduiu

ile geliqmiq ve

zamanlartnda

gok iyi

iq

ortaya

bahkEr filolannrn

grkmasl ve kryr devletine gok geniq alanlar rizerinde bu
konuda yetki verilmesi yeni problemler ortaya Erkarmrqtrr.

aldrfrndan

bu hakkrn

birgoiu

Devletlerin

yer

konvansiyonlarda

daha geniq qekilde kullanrlmasrndan

yanadrr.

Bu hak kryr devletleri agrsrndan hayati onemi haiz olan ve
gerekli bir haktrr. I{iyr devletlerinin
alanlarda,

tizellikle karasulannda

kendi yetkilerine
vukubulan

tabi

ihlalleri

etkili bir qekilde cezalandrrmak ve caydrrrcrhir sailamak
olrnaktadrr.

iEin bu hak Eok etkili

kryr devletleri

qekilde kullanrlmasrndan
ttim milletlerarasr
hakkrn

etkili

toplum

kullanrmr

yasa drqr kagakgrhir

Bu hakkrn

etkili

olduiu

yararlanacakttr.

bir

kadar

Qtinkri; bu

deniz yolu ile yaprlan her ttirhi

engelleyecektir. Ozellikle yasa drqr

sahibinin bayrak devleti Milletlerarasr
bu talebi iletebilir.
S., op. cit. s. 304.
64 TOLUNER

ve silah ticareti biiytik oranda engellenmiq

olacaktrr. Yukarda

konvansiyoularda

olrnasr ve milletlerarast

teamril kurah

uyuqturucu

milletlerarast

varhir

hakkrnrn

takip

Kesintisiz

SAYFA:231

Hakem Komisyonuna

da ortaya konulduiu

birqopu, ijzellikle

gibi gtinrimrizde

tistrin teknolojiye

devletler kendi yetki alanlanndaki

sahip

denetimi

sulardaki

kanahyla

uydular ve ytiksek teknolojiye sahip radarlar

mtidahaleleri ise gok siiratli ve etkili tekne ya

sailamakta,

da ugaklarla gergeklegtii'mektedirler.

Bu itibarla; tiq tarafi

denizlerle gevrili bir kryr devleti olan rilkemiz aqtstndan
da bu hakkrn kullanrmr

Eok btytk

6nem atzetmektedir.

Ne var ki mevcut teknoloji ile bu hakkrn etkili bir qekilde
kullanrmr ve gereken faydanrn elde edilmesi mumkiin
gildir.

Bu

nedenle kanaatimizce

kurallarlmlzln

yetki

de-

alanrmrzdaki

etkili bir qekilde uygulanmasrnr sa$lamak

igin ve clzellikle deniz yolu ile gerqekleqtirilen yasa drqr
ve silah ticareti

uyuqturucu

ile gumrtk

kaqakgrhfrnrn

cinlenmesi iqin kesintisiz takip hakkrnr etkili bir qekilde
uygulayabilecek teknolojinin
zaruridir'.

Ancak

alanlarrnda

bu

kullantlmasrna

baqlanmasr

qekil de yetkimi ze tabi

vukubulan

ihlallerin

etkili

cezalandrrrlmasl ya da caydrrtlmasr mtimktin

deniz
gekilde

olacaktrr
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air,nnn ginonr oLGUSUNUNeir,n HUKUKUNUNr.lnini
pERSpEKTini iqnnisiuln ELE ALTNMAsT
Yrd. Dog. f)r. Argun XOfnI.,t

I- ginnnt

r{AVRAMTvE air,n HUKUKU

Aile

ve giddet kavramlarr

mrnda incelenmek

istendi['inde

aile hukuku

En ge'el anlamr ile qiddet, amacr bazan yaprcl,
ba$la-

qiddet sdzrinden ilk al-

grladrprmlz "Qevreye zarar verici" Davranrq Kahbr, b6yle
bir

incelemede

vermeyecektir.

arastrrmacrya

Medeni Kanunun

tjnemli

ip

ugl arr

130 uncu macidesinde

bir boganrna sebebi olarak dngcirrilen "Cana kast ve pek

EoEu zamarl yrkrcr olabilen bir enerji boqahmr ya da
amaca ycinelik hareketteki

tehlikeye

diiEiirmesi halinde, tehlikeye

yargrqtan

kal anrn
hiikiimler

tedbir

isteyebil ece['ini

drqrnda karr koca arasr iliqkiler

aile hukukunun

bu anlamda

maruz

cingiiren

bakrmrndan

bir qiddeti tanrmadr$rnr

sOyleyebiliyoruz.

sevgi, saygl , ozveri gibi

yumuqak

duygular

topluluiu

qiddeti, bir dereceye kadar aileyi sonlandrrlcr

tizerine

temellenmesi

gereken aile

bir sebep olarak tanrrken, bunun citesinde bir qiddet, aile
arasrnda

bile

olsa, cez.a kanunlarlnrn

gulanmasr tarzrnda bir hukuki

esya ya

da kiqiler

harekete

geqirilen

yaptnmr

uy-

davet eder.

Bu yiizden brz, Eiddet olgusunu aile hukuku baglamrnda ele alrrken, rincelikle aile hukukunun
bin qiddet

anlamda
giitledi['ini

somut

saflamak

igin

gor.rintrisrine qicidet

Bu enerji boEalrmr ya da gricrin hareketre bir-

drqrnda bir amaca ycinelir. $iddet, bu amacr gergekleEtirmek iqin drqa vurulan
ahldkiliii

ya

da

bir enerjidir. Buradaki

hukuka

uygunluBu,

amacul

hareketin

bu

unsurunun

kavrarnrnr

ortaya

bir giddeti aile hukukunun

koymak,

varhir

$iddet unsuru
kabadayrnln

davranrqr

ile, kamu

gticrinti

davranrglarr arasrnda fark olmadrfr

kullanarak
polisin

gibi, kagan suglu ile

onu kovalayan polisin, bir duvan yrkmaya gahqan iqqi ile
srirrne!'e galrqan giftginin

eyl emlerinde

de

degiqen cilgtilerde qiddet unsuru vardrr.
$iddet bazan kendisinden
qrmaksrzrn cifke bunahmlan,

nasrl algrlayrp rir-

baqka bir amaQ ta-

asabi sinir krizleri,

hoqluk hezeyanlarr, ya da sadik tatminler

geliqen stireq igerisinde ele ahp giizrimleme$e ve
bakrmrndan ijnem

taqryabilecek bir qiddet modeline ulaqmapa qahqacairz6S.
ve bu
$i d d e t k a v ra mr i l e i l g i l i d eiiqik deier lendir meler
kavramrn ifade ettifi deg,iqik davranrqlar igin bkz. FROMM,
Erich. insandaki yrkrcrhgin krikenleri, qe'r. $rikrii Alpagut,
ist. 1984, s.1? vd. Lorer,r, Conrat, L'agression une histoire

olarak uyarlanamaz

sar-

olarak ortaya

olarak nitelenen

bu qiddeti her z&mar. patalojik gtidriler .yonlendirir.

nelden ozele, bir baEka boyutta da basitten karmaqria

iliqkileri

cinern taqrmaz.

ydnrinden silah gricti iie soygun yapan

haciz yapan icra mernuru ya da hrrsrzr yakalayan

, *j bu

gdrmek istiyoruz.

bunlar arasrnda, aile hukuku

ve yokluBu konusunda

yaplsrna

Bu amaqla qiddet kavramrnr bir boyutuyla ge-

65

grlcun

etkinlik

legmesi her zaman defjlse de gogu zanran kendisinin

grkabilir. Biyolojik

doiru

rizerinde

diyoruz.

tarlasrnr

uygun

ifade

ba!'lamda yaprcr ya da yrkrcr olmasr, davranrqta qidclet

Yapr ve amacr gereii

bireyleri

yoiunluFunu

eden bir kavranl olarak karqrmrza grkryor. Drq diinyadaki

fena muamele", gene 161 inci maddedeki eglerden birinin
diSerini

enerjinin

Amaca y6nelik
gunluk

qiddette amaq bir hukuka

sebebi taqryorsa mesru savunma, hakkrnr

ruma, ya da yasanrn enrrini ifa gibi, hukuk
buna yaptrnm

uygulamazlar.

uyko-

drizenleri

Ama qiddetin kendisinin

naturelle
du mal, Fransrzcaya
Flammarion 1969. s.32 vd.

gev.Vilma

Fritch,
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her zaman krirni-

saldrrgan davrantqlar,

amag olduiu
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bageienin her zaman baqkaldlrma, egemen'ill de bu gticri
bulununr. Bu ytizden antlan ttirdeki

kullanma ihtimali

nel dir.

iliqkilerde yaprlanma kararsrz bir dengede bulunur'.
Amaca yonelik qiddet, bu amaca ani bir eylemle
Bu dengenin kararlrlrk kazanmasl, egemenlik

ulaqmak mrimktin ise belli cilqride bir saldrrganhk iginde
kahplanlr.

objesi karqtsrnda

dznesi, qiddet

$iddet

qiddet sona erer.

kanrtlayrp amaca ulaqtrirnda

etkinliiini

baqeime iliEkisinin zaman iqerisinde bir gtiq yarl\qn-Iasl

hizmet eden qiddetin, her zaman saldrrgan - yaptrnmcr
gerek yoktur.

bir kairp igerisinde bulunmasrna

Ancak

qiddet amacrn devarnt boyunca potansiel olarak varhirnr

haraca

qiddete baqvurrnasrna gerek yoktur.

tehlikesinin

tideyen

vergisini

cideyen borqlu,

varhirna

diretilerinin

temel gabalan, bu

dengenin kurulmastnr

tarihi

siiregler igerisinde

Nasrl ki borcunu
yapttrrm

mtikellef,

yaptlnmla

raimen,

Biz bu teorilerden aile ile yakrnlrffr olan, ve aileyi
de, ydneten - yonetilen temeli iizerine kurulu
olarak gdren kurum

karqllaqmadan

eden giddet, genelikle

dayanan bir boyun efirne i]e kronikleqir (pacte de sujetion)-

beklentilerindeki

serbest rruaya dayanrnasr ya da

baskr ve tehdidin bulunmasr, qiddetin etik yaprsr ile ilgili
konumuzun

ya

qrkarlardaki

karqrlrklr

ve

$iddetle bir arada yagamaya baqlarltr ve buna ahqrlrr.

da yapmak istedikleri' egemell

- baqefen arasrndaki grkar deiiqimi

qiddet iiznesi ile objesi arasrnda stlzlepme ya da katrltma

sapma

ya

dengesinin bozulmast mrimktin
iliqkisine

tizerine temellenen
bunlann

doyunl

kaymalar

sonucu

da
da

olan egemenlik baqeime

saflamaktrr.

kararhhk

gibi,

oldufu

teorilerinde

kamu hukuku

kurum teorisi yanhlarlnln

Sdzleqm e ya da katrltmtn

bir kururn

teorisi tizerinde duracaftz.

er.

Sri r-elrli amaca hizmet

olup, qimdilik

ve srnlr-

lannt belirlemek olmugtur.

Biittin
hayatlar":fi r. siirdtirtirl

fiktif

agrklayrp, egemenlifiin meEruiyet koqullarlnl

tidendiSi siirece

haract

kabadayrnln

bailayan

Kamu hukuku

esnafinr bir kez silap tehdidi ile

Mahalle

siirdtirecektir.

esaslannrn objektif olarak tesbiti ile mrimktin olacaktrr.

grkar. Boyle srirekli bir amaca

siireg olarak karqtmtza

ve

cinceden belirlenerek bunlartr-r stntrlarlnll)

rollerinin
Bazan ise amag, srireklilik tagryan bir olgu, bir

arlnrp egemen - baqeien

ya da savaqlmr niteliiinden

g6receiinriz

Aqafrda

yerine "Fikri

gibi, burada amag ya da glkar kavramr

Giriqim" kavramr getirilmekte, qtkarlar arasr geliEki fikri

drqrnda kalmaktadrr.

bir senteze dciniiqttirtilmekte, ve bdylece kararh bir denge
$iddetin

hedefledigi

grkar

amaE, karqrhklr

deiiqimi bigiminde de olabilir. Kabadayt, haraca bailadrfl'r
esnafi, diier

kabadayrlarrn

korunrayr

saldrnl anndan

taahhiit etmiq ise, olay bciyledir.

Kronik
minde

stirekli

grkar deiiqimi
ettiiinde

bir amaca hizmet

qiddetle

sahnelenebilecek bir egemenlik - tabiiyet iliEkisi kurar.
Buna egemenlik gticii (POTESTAS)

qiddetin

akutlagmastna

egemenlik

diyoruz. Bu grig sa-

kazandrnlrp,

engel olunur.

Bagef me iliqkisi

qrkmaktadrr.

biqi-

bile, qiddet

dznesi ile qiddet objesi arastnda her an akut

srireklilik

ve

kurumlaEmrq

orgtitlenmiq

POTESTAS

giddet

Kronik

FAMILIAE

bu

defa

karqrrrrrza

olarak
ya

da PATER

POTESTAS gibi.

qiddet, karqrhklr'

yesincle bagefmeye

istenmektedir.

kurulmak

Ancak

Kurum
kuki

teorisi kuruculanndan

yaplsr itibariyle

bir kurum

olarak niteleyen Ha-

uriou'va gcire, stirekli bir amaq goiu zaman bu amaQ etrafinda bir kurumlagmaya
amaq etrafinda

yol agar, ya da bir arnaca' o

kurumlaErlarak

stireklilik

potansiel

labilir. Bir amag etrafinda kurumlaqma'

olay salt

qimin, ki bu fikri

igerisinde kaldr[rnda,

ve aileyi de hu-

amaq belirler,

kazandtrt-

fikri bir giri-

bulundufiu

ortanrda

drgritlenmesi ile baqlar. Orgtit derhal siyasi bir tabaka-
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ve o ortamda ycinetenler - ydnetilenler

laqmaya uirar

Tekrar

farklrlasmasl yasanlr. Yazara gdre ilk farkhlaqma ya da
tabakalaqma,

Marksist

ciiretinin

iddia

ettiii

gibi

olabilecegini

ekonomik deiil, siyasidir66.

6zgrirltik
Baglangrgta bireysel
rulmasr ile kollektifleqir.

olan amag, drgiitiin

Orgttti

ku-

bir arada tutan, cirgrit

riyelerinin zaman iEerisinde deiiqebilen tek tek bireysel

qiddet olgusuna dciner.sek, Kronik

sdylemiqtik.

iggridrileri

olan bu davranrqlar, hukuki
igerisinde bir statti hukuku

ahlak

benzerliii

meydana

getirir.

Yazar buna takrm Suuru (Esprit d'equippe) diyor. Ekip
Euuru, kurum

tiyelerinde

giderek bireyselli$in

alanrnr

daraltarak onlarda aidiyet duygusunu geliqtiri16T.

Kuruma

katrlmak

iradeye dayanrr. Ama
kurumun

bir kez katrldrktan

sonra artrk

amacrna uygun davranmak, disiplinine uymak

gerekir. iradenin

etkinliii,

ya da katrlmamak

katrlmak

gibi dar bir alanda srnrrlanmrqtrr6S.

Kurumsal

minde hiyerarqik

tabakalaqma

devamr, bu tabakalaqmanrn
sentezine bailanrr.
kurumsal

yaratrr.

yarattrEr

bigi-

yapr, her durumda katrhmlarr

otorite

katrhm

kullanrlabilecek

Yonetilenleri,
malanna
kadar

qiddet

bir

ycinetenlerin

karqr, kurumun

ycineticiler

bir

olarak

somutlaqrr.

ig disiplini korur. Ydnetilenler
bu

ig . disiplini

baplrdrrlar. Yazar bu noktada "otolimitasyon
sagma gciztikse de tarihi

ile

uyarlanrrlar.

genellenebilir

amag,

en iyi karqrlanacair,
ihtiyaglar

kurum

bir sosyal

kargrlandrir

davranrqlarla

kargrlaqrlmayacair

driqtintiltir. Ayrrca bu drizen statik

bir yaprda olmayrp,

sosyal ortamdaki

deiiqmeleri

liqmelerin dofurdufu
bir

esneklikte

cizrimseyip kendisini

ge-

sosyal baskrya giire ayarlayabilecek

olduiundan

kurumlaqmanrn

bir hakikattir"

Acaba

yaqandrir

kurumun

varlrSr

sosyal ortamrn

ile

grkarlarr

Aile

de

Bu

Anlamda

Bir

Kurum'

mudur?

II.

KURUM

EIT,P

TEMET,iNNNXi

TEORiSI

Eir,N

VE

BU

TEORINiN

YAPISI

Bu teoriye gdre evlilik, (aile), merkezi bir fikir

siyasal gticri

bu gticri amag drqr kullan-

de kurumun

yaratrhp bu statri igerisinde

olduiundan,

ttirden

yapr

aktif tutabilmek

dtoritenin emrinde tutar. Gerektiginde yaptrrrmcr olabilen
grig, potansiel

ve

Kurumun

Otorite - Katrhm tizerine temellenen

igin,,gerektiiinde

bu

dtizeni kurmak

olarak da, kurumsal

belirlenmesi

makro

tiyelerinin ihtiyaglannnl

yapl, yrinelik olduffu amag etrafinda

bir

ettirme

ycinlendirdi[i

arasrnda bir geliqme de yaqanmaz.

arasrnda, ycineten - yiinetilen aylrlml

toplananlar

onceden

Kurumlagmada

srirece bu

scizleqmeye ya da serbest

gtidiilerini

hizmet eden ve dolayrsryla biyolojik olarak uyarlanabilir

rollerin

sonucu bir

kabul

davranrqlar. Her ikisi de, neslin devamrna ve islahrna

bu amaca katrlanlarrn
bunun

Kendini

ve bu

grkarlarr def'il, artrk bu kollektif amagtrr. Kollektif amag,
bilinElerinde yakrn bir temas ve

$id-

detin akut qiddete ddnriqmesinde iizellikle iki olayrn etkil

tizerine oturtulmu$
eklenti fikirlerle
evliliiin

sonlandrnlamamasr,

grkarlan doirultusunda

diyerek, yiineti-

cinin iradesini gene bu iradenin srnrrlayabilecefini, itiraf

Evlenme

evlilik

scizleqmedir, fakat
kurum

oluqtuiundan

liklerinden,

etmektedir.

Bu merkezi fikir, bir gok

karr koca ve gocuklarrn

ocairn srirdtinilmesi

Bu kurum evlenme ile kurulur

ile

ne kadar

kurumdur.

donanrr. Tek eqlilik, baba hakimiyeti,

temeli

kurumunun
bu temelin

gibi.

(Justea Nuptiae).

temelini

atan

bir"

atrlmasr ile derhal bir

egler bu temeli atmakla, bireyselatrlan ocak yararrna

cizvericle b u-

lunmuq olurlar. Bundan btiyle bu ocak eqlerin iradesin66 HAURIOU,
cahier de
67 HAURIOU,
68 HAURIOU,

M., La theorie de l'institution et de fondation, 4 dme
la nouvelle journ6e, 1925, s.110 vd.
M., Prtlcis du Droit constitutionel, Paris !92g, s.?8.
Principe du droit public, 1920, s.230.

den cinde gelir. organik,

biyolojik

veriler

mellenmiq hrikumlerden oluqan bu kurumun

iizerine teiqleyiqi ve
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yoktur.

selrllpi izleyerek ve kurum

ailedeki qiddet 6[elerini

agrklam aya qalrqacafrm.

vurgulayarak

dnceden belirlenn*riq bir stattintin

esaslan

kendilerini,

agrklamakla

iradelerini

evlenme

Eqler

etkinligi

da egierin iradeierinin

drgritlenrnesi konusunda
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iqerisinde bulurlar.

Bu statride deiiEiklik

bunu sonlandrrmak

artrk mrimktin

Kurum

yapmak ya da

teorisi yanlrlannrn

YY iie, 20. Yy baglannda yayrnlanan Medeni Kanunlanrr

de$ildir69.

da drizenlemelerinde yer verdikleri

casse gibi hukukgular

savunulan bu giirtiqler

tarafindan

aiie anlayrqr, o gtintin koEullartnda yaQaltan geleneksel
ailenin yaplslna uygundur.

Bu aile grintimtiztn
Ancak

kururn

ya da drgritledikleri

benimsenmiqtit?0.

da Tekinay tarafindan

Hukukumuzda

Renard, Bonne-

Hauriou,

Franstz hukukunda,

savundufiu, vCI 19.

aile teorisi yanhsr dugunrirler,

eqler ve regit olmayan qo-

k o c a a i l e s i n i n a k s i n e , y a n h r-

cuklardan oluqan kan

aynr yerde ba-

aile sosyalindeki otoriyi bir qiddet kaynafir olarak defi{l,

sunlarr da igerecek biqimde tig kuqafrn

sevgi, gefkat ve dayanrqma bileqkesi (Sentezi) olarak

rrndrir , y& da fizik beraberlik bazr tiyeler bakrmtndan

qiddet

bunun

algrladrklarrndan

bir

bailamlnda

eleqtirisine girmezler. Ne var ki, siyasi farklriaqma
ycineten ydnetilen
yaprnrn,

siyasi

kendisindeki

dayanan kurumsal

tabakalaqmasrna

parti,

srirdriren, bir aile baqkanrnut (Bu

mtiqterek erkek asrl sag ise o, defilse erl buyUk erkek
kardeqtir) otoritesi altrnda toplanmrq ailedir. Bu ailede krz

aynen ailede de tiizel kiqiligin

Eocuklan evlilikle baqka aile bagkanlartnrn otoritesi altrna

hatta

giizlernlenebilecefini belirtirler.

bulunm&n1;rsrna rafmen

amaqlar doirultusunda

devletin

kilise

sendika,

tizelliklerinin,

ve

bozulmuq olsa da kendi iq dayanrSmastnr bazt makt'o

girdiklerinden

ailenin

iglevsel

biittinlugu

drqrnda

Kanrmca, geleneksel aile ve bunun medeni kanunlardaki

kalrrlar. Buna karqrlrk gelenler aile sosyalinin tiyesi

dtizenleniq bigimi, bu yazarlartn

ol urlar.

dtiqtincelerinde hakh

olduklarrnl, ortaya koymaktadrr.
Gergekten, rollerin
fbnksiyonel
erkek

kesin

ijnceden belirlendigi

hatta mekansal iq bijltimtine dayanan, kadrn

arasr biyolojik

farklan

gocuk yapma

iqlevinin otesinde eqlerin hayatlarrnrn
taqryan, aileye dnceden bir

baqkan

drqrndaki

btitiin boyutlanna
atayarak

otorite

katrhmr yasallaqttran, ve en Onemlisi aileye, onu meydana
getiren kigisel amaglar drqrnda makro diizeyde amaqlar
ytikleyerek,

bu amaglarr tehlikeye

boEanmayr yasaklayarak,
hriktirnler

getirerek

sokacak bciltinmeleri

ya da Eok zorlarstlrrcl cinleyici

dtizenleyen

bir Medeni

Kanunun

Bu aile kendilifiinden bir iiretim birirnidir. Aile
fertlerinin

bireysel riretim

t e q e b b u s le r i y o k t u r .

Aile

mallarl birlikte iqlenir. Topluca iiletim yaprlrr. Kart koca
mal rejiminin

ayrrhk ya da birlik

olmasr bu ekonomi-vi

etkilemez.

Bu ailenin siyasi gcirev ve etkinliii

vardu'. Bir

siyasi parti gibi aile tiyelerinin hepsi aynr siyasi fikirleri
tagrrlar. Birlikte hareket ederler. Batrda feodal setrydrlet',
iilkemizde agiret diizeni siyasi otorite iizerinde bu birlik
doirultusunda

etkin olabilmigtir.

aileyi kurum olarak algrladrfr apaErk ortadadrr.
Son olarak bu ailenin sosyal fonksiyonlart vardtt'.
Qahqmamln

bundan sonraki bciltimtinde, ailede

qiddet olgusunu ailenin kurum
hukuku

teorisi

ve bu teoriye

olarak algrlandrir bir aile

tarihi

aile igerisinde giderilir.

yasal

gi5re hazrrlanmlq

drizenlemeler igerisinde aile hukukunun

Aile fertlerinin saflrk, efitim, sosyal giivenlik ihtiyaqlan

geliqme

Boyle bir ailenin kurumlaqmasl kaqrnrlmazdtt'.
Bu ailenin devamrnda ve fonksiyonel kalmasrnda sadece

69 HAURIOU, Pr6cis du droit constitutionnel, s.632.
?0 TEKINAY, S. S., Trirk Aile Hukuku, istanbul 1982, s.69.

aile bireylerinin deiil, toplumun qrkarlart vardtr. Bu aile
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yaprsr sarsrldrfrnda

yaprya

bu

yapr da bundan

toplumsal

makro

kadrnrn Pater Familias'r kadrn tizerindeki Manus'undan

tek tek

vazgeqerken, bu kocaya ya da onun Pater farniliaslna

temellenmiq

etkilenir.

Toplum

bireylerden deiil, ailelerden oluqan korporatif bir yaprda
bulundufu
aracrhsr

devredilirdiTl.

igin, aileyi bu yaprda tutan tedbirler hukuk
ile getirilecektir.

ansiklopedistlerinin

etkisi

oluqan Pandekt hukuku,

Roma hukuku

kurtulamamrq

adetlerinin

ve Roma hukukunun

ederek yukanda

etkisinden

geliqtirdigi

iradeye

modelini

g<izardr

evlilik

Rorna hukuku

almrgtrr.

19.

akit

olan coEMPTio

de kanun koyuculara bu aile model tegkil

karqrhsrnda satrq aktine

igerisinde gtirecefimiz

larda aile reislerinin,
sahip

gibi, daha eski zamanyargrlama

aile fertlerini

olduklan

devlet

benzeri

aile

yetkisine
modelleri

yaSanmrgtrr.

tarafindan

fonksiyonlan

modelin

artrk,

aileye yriklenen

tistlenilmesi

kadrnrn

qey

bir

benzeyen bir akitl e devri ve
hakkrnrn

devralana

gegirilmesi hedefl enirdi?2.

ikinci

Cum manus evlilik

nikaha iqtiraki

qekli ise, rahiplerin

ile gerqeklesen ve bu ytizden kutsalhfir
idi. Dini tciren, rahipler

ozel bir undan yaprlan ekmeiin

ilahlara

tarahediye

edilmesi bigiminde gergekleqir ve bdylece kadrn kocasrnln
sadece ailesine deiil
ikinci

evlilik

Patrigiler

gcirevlerin

sonucu, rince ailenin

daralmrq, sonra da kendisi ktigrilmtiqtrir.
sonunda, aile sosyalinin

artrk

kalmadrirnr,

ize-

onun soyuna girmiq

merasimi

ile yalnrzca kimi

evlenebilirlerdi.

Pleplerin

olurdu.

Bu

rahipler

ve

evlennre

qekli

Coemptio mantipatio idi73.

Gtinrimiizde

Qalrqmamln

Burada

hakimiyet

bulunan coNFERRATio

Ancak bu bir aEamadrr. Aqafrda ailenin tarihi

bir

otoriteye

ailedeki

gibi

kurum

ulaqtrir

Batr Avrupa

gerek

gtintimiiz

Medeni Kanun-

bu geliqmeye ayak uyduracak

defiqtirildiklerini

bu son

algrlanmasrna

dayalr bir beraberliiin

ailesine yabancrlaqtrfrnr,
lannrn

idi,

btiylece onun tizerindeki

findan

geligimi

gcire kadrn

iqlemle yaprlabilirdi. Bunlardan birincisi satrq benzeri bir

kanunlaqtrrma

YY

etmiqtir.

devlet

kaynaklarrna

rindeki manus ya da potestas'ln devri iki clegiqik hukuki

esaslannr gizmefie gahqtrfrmrz bir aile

esas

hareketlerinde

gbztimlemelerinde

Aile hukuku

geniq yer veren Sine manus

modelini

ve 18. YY

sonucu bireyci bir yaprda

Kilise ve eski cermen kavimleri

bile

ARGUMENTUM

biqimde

belirtmeye gahgacafrm.

Gerek Coemptio gerekse Conferratio
evlilikler
lardaki

srkr bigim koqullarrna bafh
bir eksiklik

ya da bozukluk

tarzrndaki

idi ve bu koqulevliliii

htiktimsriz

krlardr. Bu hrikrirnstiz evlilikler, kadrnrn kocasr ile bir yrl
kesintisrz aynr evde oturmasl sonucu USUS yolu ile srhhat
kazanrrdr. Bu sonuncusunda da, kadrnrn hukuken

esya

olarak

eden

algrlanmasl,

erkeiin

belli

zilyetlikle onun rizerinde mtilkiyeti

srire devam

ya da Manus'u elde

etmesinden anlaqrlmaktadrr.

rrr- air-,nuiN TARiHi cnrisinni
Manuslu evlilikler hangi yoldan yaprlmrq olur-sa
1- Roma

Hukukunda

Roma tarihinin

Aile

olsun, bu evliliklerde ve bu yoldan kurulan

baqlangrcrnda ve kraliyet

boyunca, kendisine hukuki

sonug bailanabilen

gergeveli srkr qekil qartlarrna

bafh

devri

aile, dar

bir aile idi, Cum

MANUS, ya da Cum POTESTAS denilen bu evlilikte kadrn
tizerindeki hakimiyet

MANUM

arasrnda
ile

bir

erkeiin

ciznesi olarak

kabul

ailede kadrn

edilm ezdt. Evlenme

ile

manusuna giren kadrn, onull istek ve emirlerini

yerine getirmek,

ona itaat

etrnek zorundadrr.

Erkeiin

kadrnr tek taraflr (repidium) irade agrklarnasr ile boqama,

hakkr, kadrnrn babasr ile koca hatta

koca da Patrias potestas altrnda ise her ikisinin
familiasr

bir hukuk

aktedilen

$ey karqrhfr

bir

de Pater

CONVENTiO

devredilirdi.

in

Bununla

71 KOSCHAKER, Paul, Roma Hususi Hukukunun Ana Hatlarr,
Qern.Kudret Ayiter, Ankara 1"961,s.266.
?2 KOSCHAKER, ago.,s.267.
73 KOSCHAKER,s.267.
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zina yapan

yetkileri

cezalandtrma

riftim dahil

kadrnr

vardrr. Zaten manulu evlenmelerde kan koca arasl kiqisel
kadrn,

iliqkiler igin tjzel bir di.izenleme bulunmadrfrndan
k0leler

potestast

patria

erkefn

birlikte

ve egyalarla

manreJek ehliyeti

tasarruf' yetkisi

dolayrsryla mallannda

anda kocantn

Evlenme, kadrn igin bir ehliyet

girerdi.

srnrrlamasr (CApitlS

trim mallan

evlilik

oldugundan

niUiXUXTiO)

antnda sahip oldufu

itaat borcunun uzantrsr olmaktan grkrp, sinallagn-ratik bir
sdzleqme igerisinde kocantn karqrlrklr
olarak yer alrrdr. itaatten

olan kadrn,

de bir rnamelek unsuru

de yoktu. Onun kazandrklart, kazanrldrklal
malvarhirna

soyut bir

ederlerdi. Kadlnln kocaya karqr olan yiiktimleri,

rvazr

borElarlnln

sevgiden soz

defiil, karqrhklh

edilir:di.

iqerisinde kabul olunurdu.
Kendisi
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eder ve

kocaya intikal

nza ile kurulan bu evliliklerin

Karqrhkh

da rnaya dayanrrdt. Cum manus evlilikte

devamr

sadece kocanrn

sahip olduf,u repidium yetkisi sine manus evliliklerde her
stirdiirmek

iki eqe de tanrnmtqtr. Evlilifi

istemeyen kart

ya da koca bunu tek taraflr irade agrklamasr ile her zaman
sona erdirebilirdi.

kadrn bundan bOyle kocantn vesayetine tabi olurdu.
Zamanla sine manus
Aslrpda bu hukuki

IaPl, kadrnr ktilelerle aynr

seviyede tutar gdztikse de, Roma ailesinde kadrnrn 6zel bir
yeri vardr. Kadrn Roma Evinde MANUS
bulunan

biitrin eqya ve

igeren bir yetkiye

sahipti ' Ancak

ve evdeki koca hakimiyetinde
kcilelerin idaresini
kadrnrn

elde edebilmesi igin kocanrn baba

bu yetkiyi

hakimiyetinden

MARitii

denen

Pater

kurtulmuq

Familias

srfattnr

munun
torluk
liklerin

resmi tek evlilik
ileri

devrinin

modeli haline geldi. imparaManus

Cum

aqamalartnda

tarnamen kaldrnlarak

izleri

Roma toplu-

evlilikler,

kadrnrn

evli-

dururnu

daha da iyileEtirildi.

inrparator
yasa ile "Lex julia

Auguste zamanrnda yayrnlanan bir
adulteris"

zina yapan kadrnr ceza-

landrrma yetkisi koca ya da ailesinden altuarak devletin

kazanmrq olmast gerekirdi?a.

yetkileri arasrna sokuldu.
devrinde, Conventio Curn manus

irnparatorluk
afrr

evliliklerin

tizellikle

koqullan,

erkefi'in manus'u

kadrnlann

ytiksek' seviyeden

altrna girmek

istememesi,

Roma evlili$ her dtjnemde tek eqli bir evlilikti.
Hukuku

2- Kilise

ya da ekonomik bakrmdan zay:f erkeSin kadrnrn babasrna
iidemesi gereken dot'u tideyecek durumda
nedenlerle, Sine manus evlilikler kurulmaya

olmamasr gibi
baqlandrT5.

Katolik
mtikemmel

bir

kilisesi
hukuk

yrizden yeni bir hukuk
dul ya da bir repidium

onceleri
miyetinden

karqrhkh

gtinrimiizrin

liklerde,

ailesinin izlerini

qocuklan

yapabildikleri

aynl

yetiqtirmek

tizerine kurulurdu.

bu evli-

rrz,aya dayanan modern

gtirmek mtimktindtir.

yagamak,

birlikte

birlikte

kadrnlann

kurtulan

la koca haki-

Bu evlilik, eqlerin

sossal seviyeyi iqgal etmek,

tizere karqrhkh
Bununla

ve serbest irade

kadrn ve erkek, karqrhkh

olmayr, sadakatr ve sayglyr birbirlerine

haztr

sistemini
yaratmak,

bulmuqtu'

Bu

dini ilkeler

toplumu

yeniden orgtitlemek yoluna gitmedi' Roma

dofrultusunda
hukukunun

girdiiinde,

Roma toplumuna

evlilik modelini sadece bunu kutsallaqtrrarak

aynen kabul

etti. Evlililk

gene, taraflann

rtzalarlna

dayanan gekilsiz bir stizleqme olarak kaldr. Ancak Kilise
hukukunda,

serbest rrza ile olugan bu beraberlik kutsal

bir beraberlikti

ve eElerin Roma evlilifiinde olduiu

rlza bittipinde boqanabilmeleri artrk miimkiin

gibi

depildi.

taahhUt
Roma evliligi, iradeyi

74 Histoire de la priv6e, De I'empire romaine h I'an mille, ARIES'
Philippe, Duby. G. Paris, 1965, s.57-58. ?5 SOUBRiER, Daniel, L'interd6pendence des obligations issues de
mariage, Paris 1958, s.12.

karmrgtr ki, evlilifl

o kadar

dn plana ql-

nikahsrz beraberliklerden

6lgri, kadrnrn, kocasrnln sosyal konumunu

ayrran tek
paylagmasl,
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eElerin aynl sosyal srnrfta yer almalan

ve drgar.rdan

kunun

ARGUMENTUM

da ytinirltikte

bunun gozrikmesi idi. Evlilik hali denen beraberlik, Farna,

manus evliliklerinden

(Eqlerin evli olduklarlnrn

aslrnda uzun

duyulmasr), Nomen, (Aynr ismi

taqrmalan), ve Tractatus, (Birbirlerine
davranmalarr)
birinin

unsurlanndan

evli insanlar gibi

oluqurdu. Bu unsurl,arda-n

yokluBu, evliligi nikahsrz beraberlik

getirirdi,

Bu ytizden evlilik

arasrnda kesin
ayrrabilmek

yasair

iradelerinin

olmadrfrndan,

nikahsrz olduiunu

srire uygulamakta

etkin ve dzgtir kaldrirnr

3- islarn

eqlerin

sriyleyip aynlmalarr

Hukuku

isianr h ukukuncla

Evlenme

akdi, evlilifi'

edilmediii
Kilise kendi evliiik rnodelini koruyabilmek
dnceleri evliliii
o devir

iEin

aynr yaprda brrakrp Concubinatus denen

toplumunda

gok yaygln

olan

nikahsrz

Bu mticadelede kilisenin

ilk yaptrfr,

nikahsrz

de evlilik gibi algrlamak, bunu evlilikle oz-

deqlegtirmek oldu. Ancak Concubinatus, kilisenin

raberlik

tanryabilecepi

Ozellikle

kilisenin

ayrrlmasrnrn

yasafrnrn

nikahsrz beraber-

evliliklerde

dolanrlmasrna imkan

belki evliliiin

bir be-

gibi, bunun varhfr,

giigltiiti,

}',en-

de kullanrlatriliyordu.

boqanma yasafr

liklerde hiq uygulanamadrir
lilikten

tek eqli kararh

gibi, kdtriye

olabildifi

bakirenin

alabilmiq, evliliklerin

igin
ge-

(Concil

des

trentes)

kilisede dini tdrenlerle kryrlacak bir

nikah rizerine temellenmesine gegilebilmigtirTT .
Kilisenin
yasaklayrp

Roma

irade unsurunu

evlilifini,

A'cak
kavramr

Kilise

hukuku

sriylenir.

evliliiine

agrsrndan baktrirmrzda,

Batr Roma imparatorluiunun

cince boqanrnayr

srnrrlamasl, sonra da qekil

qartlan koyarak kurumlaqtrrdrir

rlzasl,

susmasl

da evrilik,

kadr'rn

bir

erkege

kutsalhsr

aile hukuku

rr,ezhebi

onun velisi krzr erkefe

kabul

sOzleqmesi

rrza ile kurulurdu.

hanefe

kilisenin

srirdtiiri

rrzasr olarak

mezheplerde bakirenin
veli kargr koyabilir,
rumdaki

Ancak
drErncla

verircli. Baki-

kabul

istediii

edilirdi.

da

Britiin

bir erkekle evlenmesine

sadece hanefe rnezhebincle bu du-

kadrna kadrya qikayet hakkr tanrnrrdr. Aynca

kendisiyle evlendirilmek
olmasr gibi

istenen erkeiin

trzel durumlarda

cok yaqh, hasta

bakirenin

gene kadrya

qikayet hakkr tanrnryord,-r78 .

Evlilik iEerisinde kadrnrn kocaya mutlak bir itaat

de boqanma

veriyordu. Bunun

meclisinde

Siddet

ve ev-

belli merasirnlerle alenileqtirilmesi

otuzlar

clrizeyincle

Ailesinde

ve karqrhklr

aranmadrirndan

yiiktimri

vardr. Kadrnrn

ailede qiddet
en azrnrlan

itaat

etmek ya da korumasrz

kalmak seqenekleri drqrnda yapabileceii bir. qe.y
.yoktu.

rekiyordu ki kilise bu kararr, ancak 1b6B yrirnda italya'da
toplanan

eqitlik

soylivebiliyoruz.

islam dininde

igin doirudan

olarak nitelenir

onun

disine ahlAkilik

boganma

renin rlzaslnr arayan hanefi mezhebi mensuplarrnda

beraberlikle mricadeleye giriqtiT6.

beraberliii

zorlandrir

baErmhhir, itaat ve otorite esaslarr rizerine temellenmigti.

her zaman mtimktindti.

ve

egleri n

durumuna

gizgiler qizmek, bunl arr birbirinden

beraberliklerinin

sine

farkh bir aile yaprsr getirrnediiini,

drqrrrda, ailede

hali ile nikahsrz beraberlik

her zanlan miimkrin

kaldrgr srirece, bu hukuliun

Ashnda
korumaya

muhtaq

dine dayalr britriu sistemlerde kadrn
zayff bir varhk

runmasr karqrhSrnda da erkeie

olarah algrlanrr, ko-

mutlak

itaat borcu bu-

lundu$u kabul edilirdi. iradesi ve fiil ehliveti srnrrhvdr.
itaatsizli['i

cezalandrrrlrr.dr.

Aneak bu 'okdada,
toplumun

yaprsr

gritlendigi

toplumun

ile

islam dinini'

hristiyanlr[rn
yaprsr arasrndaki

ortaya Erktrfr

ilk

resmen

farkr

cjr-

da unut-

mamak gerekir.

ve Roma huku-

76 GENDREL, Pierre, Les mariages in exrtmis, Paris 1998, s.48.
77 GENDREL, P., s.47.

78 KARAMAN,
Hayrettin,
1991, s.247; charles,
Paris, L82, s.45.

Mukayeseli
RAYMOND,

isiam Hukuku, istanbul
le droit musulman, pIJF',
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boyunca dafrnrk
Hristiyanhk,
erkek

yaprya feodalite ve mahalli

toplumsal

gelenekler hakim oldu.

her

eqlerin

dayanan,

eqitlifine

ige-

sistemi

geliqmiq bir hukuk

risinde

kadrn

ikisinin

iradesine de eqitlik drizeyinde ve tin planda yer

sonuElanan barbar

sollrasrnda bir mriddet, Roma halkr ve barbar

istilalan

veren tek eqli bir evlilik bulmuqtu.

yrkrmryla

imparatorluiun

kavimler kendi kanuu ve gelenekleri ile yaEamaya devam

bozdu. Boqanma yasair getirerek iradeyi

akit niteligini

kadrna, kocaya itaat

rnahalli gelenekler doffrultusunda

evlilik

bir kurum

imkanstz

bozulmast

sonra

kalkmastndan

uygulamadan

hukukuun

borcu ytikleyip

yrkrlmasr ile

Roma imparatorufunun

srnrrladr ve lihayet
Roma

dtinyevi yaprsrnr ve

iince kutsallaqtrnp

Bu evlili$

sonra

kabullerinden

Hristiyanlrir

ettiler. Barbarlann

ve yaqama biEimleri yavaq da olsa

halklann

ktilttirleri

birbirine

benzemeye baqladr. KaynaEma derece derece
da etkisi ile

gerEekleqti ve gelenek hukuku Hristiyanhfrn

feodal diizen iEerisinde ortaEai avrupa toplumuna hakim
olmaya bagladr.

yarattr.
gelenek hu-

Feodalite ile baqlayan bu ortagai
islam dini, kadtnrn hig say*' gormediii,

Haibuki

geleneiin

dldtirflldrigti'

bir sdylentiye gtire doiumda

krz gocuklann

olanak verdiSi bir ortam

Eok kanlrhSa

drjrt kadrnla srnrrlarken, birden

doirnuqtur'. Eok karrhhir

eqit

fazla kadrnla evlenen erkeie eqlerine her baktmdan
ytikumri

davranma
yriktimleri

Mehir

ve slav kavimleri gelenekleri mevcutsa da bu metinlerden

kurumunu

islah
yer

islam

hukuku

etmiqtir.
almadrfr

bir

doiduiu

o gtintin

erkek

igin, onlartn

giincel yaqam geleneklerine ve tlzellikle aile yaprlarrna
fazlaca karrqmast,

onlann

bundan rjte bir defiqikligi,
mrimkiin

alrqtrklan
orneiin

aile yaprsrnda

tek eqliliii

getirrnesi

olamazdr.

sistematizasyonuna ulaqmak
kanunl arlnln

da sebep, barbar

ctegil. Buua

sadece en

dtizenledigi sosyal iliqkilerin

bugtin hukukun

ki.igtik bir

aqa$r denebilecek

drizenl edi[i

bdltimrinu

gcisteriliyor.

Ve sanryorum

dini dogmayr kabul ettirebilmek

toplumuna

denile-

gok ileride buldufu

kendisinden

aileyi

bir ortagai gelenek hukuku
mrimktin

gozciniinde bulundurulup

kadtntn

Muhammet'in,

kadrna

mehrin

verilen

velisine

aile yaptsrnr geri gtitrirtirken,
igerisinde

geleneklerini

yrlda kaleme ahnatl Germen kavimleri

derleyen metinler ve XII. Yiizytla kadar toplanan nordik

Brittin bunlar

ortam

adlr derlemesi, gene VI. Ytiz-

islah etmiq, o

getirmiqir.

bilir ki Hristiyanhk

D'ALARIC

ZIGOTORUM

VI-

ROMANA

LEX

Alaric'in

toplayan

hukukunu

gelenek

uygulanan

kadrna saygl anaya itaat

kadrnrn

verilmesi kurahnr

topraklartnda

Fransa ve ispanyu

getirmiq,

koymuqtur.

zamarta kadar

da

kuku konusunda bilgilerimiz gok srnrrlr. Anrlan dijnemde

tenin

igeri sinde ihtilafl arda

zihniyet

bir

terkedil digi

haklrlrirn,

yarglslna,

tanrlnrn

rasyonali-

da etkisi ile hukuki

Hristiyanlrfrn

taraflardan

birinin

yeminine, arlnmaya (compurgation) ya da kimi irrationel
stnavlara ba['h tutulduEu bu ddnernde Roma hukuku
da giinrimriz hukuklalna
zaten mrimkiin

deiildir.

sijz etmek

benzer bir hukuktan
Dcineme ozelliiini

ya

veren temel

felsefe, herkese adalete gore hakkr olant vermektense,
4- Ortagaf
Getiqmeler

ve

ve Sonrasr

Gtiniimiiz

Avrupada,

Aile

Ailesinin

grup igerisinde dayanrqmayr, rakip

Roma imparatorlufullun

sahip gtiglti devletlerin

yrkrlma-

sonucu, merkezi

kurulamadrir

ortagai

yaslantyordu.

yegleyen hakemlik

Bir

hristiyan

verdiii

birinci

kurumu

uzerin e

kardeqlik

topluluk

merhamet temelleri uzerine kurulmalr
Korintlilere

igerisinde

gruplar

Yaprsr
banqr sailamayr

srndan sonra baqlayan otorite boqluiu
iktidara

Hukukundaki

idi. saint

epitrinde,

ve

Paul,

inananlara
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aile ekonomisine etkisi, bundan b6yle aiienin ekonomiye

baqvurmayr cineriyor ve onlara adalet yerine merhanreti

ail e olarak

dvtiyordu. Saint Augustin

bigiminde geliqmiqtir. Geleneksel aile onu ayakta tutarr

de aynl tezt savunmakta

XII. Yrizyrlda Almanla'da
(Hukukgu,

Christen"
toplumunda

idi.

dolaqan bir sciz "Juristen Bcise

kott

Hristiyanhirn

hristiyan)
hukuku

ortagafi avrupa

degil,

cinemli bir

&yrr ayrl

fonksiyonunu

yitirirken,

hukukuna

iliqkin

ikincisi

dtineminde aile ve aile

Roma hukukunun

getirdigi

lemelerde dof'al olarak terkedilmiqti.
bilgimiz

olmamakla

ehliyeti

layrsryla erkeiin

giiztim-

Bu konuda

fazla

beraber eski cermen kavirnlerinde

kadrn, evli olsun ya da olmasrn, fiil
mamelek

bulunmayarl

ehliyeti

korunmaya

srnrrlr,

muhtag

kurulmakta

kaynak-

yeniden gdzden gegirilmesi sr-

galrgmalar

sorgulamalar

yaprldrirndan

e$ya hukuku
aile

gibi

hukukuna

temelde Glossatorlerin

giindemirre

de pek girememiqtir.

fiil

ehliyetinin

ancak 10. YY dan itibaren

srnrrlandrrrlmasr

Almanya

rizerinde

driquntilmeie

anlayrqrn

baqlanmrq, cizellikle

ve isviEre'de bu anlayrq 18. YY ln sonuncla

yumuqamaya

Evli

baqlayabil miqtir.

kadrnrn

batr toplumlarrnda

kadrn

kargrhfrnr

irnilrlr['rndan

kurtulrnuq,

kadrn evden qrkmrqtrr.

galrgmaya baqlayan
alarak

aileye

korunmaya

kadrn,

ekonomik
muhtag

ba-

olnrach-

Srnr gdrmtig, itaat borcunu sorgulamaya baqlarnrEtrr..
Geliqrnenin hentiz btitunriyle

tanramlar-rmadrpr

nunlarda,

Geleneksel hukukun

krlan ve her durumda
temsilini
ailenin

kadrnr tam

Ongciren giiztimlemeleri
kurumsal

stirdtinilmrig,

ehliyetsiz

erke*e haBrmlr, onun tarafindan
terkedihnekle

bir cirgrit olarak

ailede hiyerarqik
modeline

beraber,

algrlanmasr

eiilinri

tabakalaqmayg

imkan

uygun

gdztimler iqeren

hiikrimlere gene de yerr.verilmiqtir.

Nitekirn

Alrnanya'da

giren BGB 1354 paragrafinda
birlik

ile ilgili

1900 tar.ihinde yrirtirltise
evlilik

brittin konularda

birliii

karar

igerisinde

alma yetkisini

kocaya tanrrken kadrnr onu izlemekle yriktimlti

krhyordu.

Aynr yasanrn 1358 inci paragrafi kocaya, kaduun rigtincri

gerqek anlamda

sanayi devrimi

nlmca sanayi devriminin

ve

gahqmasinrn

ve erkefin

korumasr altrnda yaqamasr gerektipi yolundaki
doiruluiu

glkan

veren otorite katrhm

Batr toplumlarrnda
kadrnrn

Evden

da qahgma ha-

19. YY ve 20. YY rn baqlannda yayrnlanan Medeni ka-

rasrnda da cjn planda ticaret hukuku,

iliqkin

yatrna atrlrnaia.l'rnl gerektirmig,

vesayeti altrnda bulunnlasr gerel<en bir

Ronesansla baqlayan Roma hukuku

alanlarda

olan sanayi toplumunr]a
kadrnlarln

do-

varhk olarak algrlanryordu.

larrnrn Universitelerde

on plana

birey

nasrl algrladrfrnr ve

yo[iun iq gticti gereksinimi
bu karanhk

katrlmasr

qrkmr qtrr.

bunu topluma nasrl yansrttrirnr ortaya koymaktadrr79.
Hukukun

bire.y olarak

kurtuluq

stireci

ile baqlamrqtrr. Ka-

aile iizerinde iki ydnden etkisi

qahrslarla akteddigi

feshi iqin yargrqtan

1366, L368, 1369 paragraflarr, kadrnrn mallannrn
konularrnda

olmuqt,rrSo.

hi zmet aktinin

talepte bulunma yetkisi tanryordu. Aynr yasanrn 1968,
idaresi

kocaya kadrndan dah a fazla yetki vermekte

idi.
Bunlardan

birincisi

aile sosyalinde meydana

gelen gatlamadrr. Nisbeten btiyrik sanayi kuruluglarrnrn
imalata ycinelmesi ile krigtik iqletmeler kapanmrg, bunun

1804 tarihli
erkefe her durumda

Fransrz Medeni Kanunu,
itaat etme yrikrimrinti

erkeSe, kadrnrn mal ortakhirna
79 DAVID Ren6, Qaf'daq Briyrik Hukuk Sistemleri, Qev. Argun
Kciteli, istanbul 1985, s.49 vd.
80 TOLAN, Barlas, Geleneksel Aileden Qapdaq Aile Yaprsrna
Dogru Dtinyada..ve Ttirkiye'de Aile Yaprsrnrn Evrimi, I(rrac'a
Arma$an, Mar. Univ. itr. ia. Bil. Derg., C.VII, S.1-2, s.23? vd.

temsil ve tasarruf

giren mallan

yetkil eri vermekte,

kadrnrn

dngcirtirken,
rizerinde

bu konul arda
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srnrrlayrcr biqinrde yetki krsrtlamalan

kadrnrn ehliyetini

Geleneksel ailenin

getirmnkte idi.

devamrnt

eqler'

sailayan

arasl biyolojik ve mekansal iq bolrinrti, kadurrn koctrvir
1907 yrhnda yayrnlanan isvigre Medeni Kanunu,
kan

koca

bairmhh$rnr,

erkeie

segimi, kadtntn

ikametgah

ristiinltik,

mallannln

soyadr, kadrnrn temsili ve kadrnln
konusunda

kartnrn

baEkanhpr, velayetin kullanrlmastnda

Birlik

babarrrn oyuna

ve

eqitsizl i [i

arasrndaki

kocava verdifl'i yetkilerle

ycinetimi

pozitif olarak tescil

ekonornik ba$rmlrlrgr ve orlun uzatrtrsr olan korunrrt
cla evi qekip gevit'ecek, qo-

ihtiyacr, koca bakrmrndan
ilgilenecek

cuklarla

kadma

bir

gereksininr

kaybol-

maktildrr. Bunun yerini eqlerin duygusal emosyonel vc
gereksinimlerinin

fiziksel

geliqtiSi bil

doydufu

aile

mcdeli almaktadrr82.

etmigti.
Birinci Dtinya Savaqr ertesinde aile sosyalinde
Birinci

Savaqr sonraslnda devlet anla-

Diinya

yrErnda meydana gelen derfiqme, bu tilkelerde aile hukukunu
19. W

da ktikten

etkileyen

sonuglar doirmuqtur.

kimi

idi. Devlet, stnrrlannr

driqmana

igerisinde de diizeni saf-

karql korurn ak ve srnrrlan

lanrakla gcirevli idi. Savaq sonrasrnda, Jandarma devlet
devlete, rilke iEerisinde

denen bu anlayrq terkedilerek
yaqayan

vatandaqlarrn

sos.yal, ekonomik
idari

6rgtitlenmeyi

gcirevi yrikleyen Refah devleti anlayrErna geqildi.

Devl etin,

korumacr

Refah

sosyal giivenlik,

ailenin iistlendipi
makro

ttirlti

gdrtilebileceSi

gereksinimlerinin

eiitinr,

her

sosyal

Fonksiyonlardaki

clevletine drinmesi,

konut, istihdam

sa$lrk,

Almanya'da

hepsini

fonksiyonlarrntn

aileyi kiigtilttri.

kaybetti.
Qekirdek

aile denen kan koca ailesi do['du8l.

yi.irtirltiie

Anayasa

L949 tarihli

sonra, bu Anayasanrrr getirdiii

girdikten

eqitlik ilkesirri

ihlel ettigi gerekqesi ile, Medeni l(anunun (BGR) yukancln
stiztinri ettiiirniz

arasr eq;itsizl ik kayna!'r

kadrn erkek

biitrin hriktimleri Anayasa Mahkemesi

tarafindan

erkeiin

evlilik

biriigi

kadrnla

igerisinde gorevleri arasrnda tant

bir eqitlik saSlandr.
Fransrz hukukunda
nunun yayrnlanmaslndan

kadar aile h u-

1938 tarihine

kadrnrn ehliyeti

kukunda

1804 yrlrnda Medeni Ka-

ile ilgili

deiigiklik

6nemli

yaprlmadr, 18 $ubat 1938 ve onu tatnamlayan 22 Eyhil 1942
tarihli

yasalar, erkefin

ehliyetsizliiini

kocahk hakimiyeti

dngciren hriktimleri

ve kadrtrtn

sevkedildiler.

amactyla

kaldrrmak

Sosyologlann deiiqiyle bu aile, makro toplumda
dinamik

iptal

edildi. 1976 yrlrncla yayrnlarran son bir yasa ile de, kadtnru
gdrevi evi qekip gevirrnekt,ir hi.ikmri kaldrrrlarak

gibi geleneksel

bir qok fonksiyonu iistlenmesi ile, aile

bu daralma

da yansrdrirnr goruyoruz.

Medeni kanunlara

devlet anlayrEr devlete sadece kolluk ve koruma

gcirevleri ytiklemekte

kurma

yaqanan bu geliqmelerin, ikinci Dtinya Savaqrndan sonra

1965 yrlrnda yayinlanan

bir

yasa ( 13

dayanrgmanrn giderek tamamen kaybolmasr ile
Tenrrnuz 1965 t., 65/570 no lu k. ) ile mal ortakhir rejiminin

bireyin

bu dayanrgmayr bulabilecefi

ve ya$ayabilece!'i
kadrn

bakrmrndan

Artrk

de$erler taEryan bir kurum

eglerden her birinin

deiiEtirilerek,
deiil,

getirildi
kendi kiEiliiini

belirleyebilmesi

tagrdr[r

olumsuz

hukr.imler'

kendili$inden

yegAne yer olar"ak belirmektedir.

igin sunulmuq bir arag
yapmalan

eqlerin birliii

(md. 216 ). Mal

ternsil yetkilerinde

ortaklrgrnda

eqitlik

eglerin birlikte

gereken tasat'ruflarda, kadtna da koca gibi,

olarak algrlanmaktadrr.
yargrgtan gerektiiinde

yalnrz ba.qura irareket edebilnreyi

talep yetkisi verildi (md. 277). 4 Hazit'an 1970 yrlrnda
yaprlan defigikliklerle,
81 BERNADETTE - BAWIN - LEGROS, Famille, Mariage l)ivorce,
une sociologie de comportement familiale contemporaine
Libge 1988,s.30.

kadtn erkek arasltrda gcirev fat'kr

82 BERNADETTE - BOWIN - LEGROS,s.38.

YIL:6 -7 SAYI:50

SAYFA:242

ARGUMENTUM

kaldrrrldr. "Eqler ailenin maddi ve manevi ycinetimini

radikal ama sosyal temeli tartrqmah qrkrqlan drgrnda bir.

birlikte

qey yaprlmarnasr bunu gristermektedir.

sail arl ar. Qocuklann

hazrrlanrnalarrnl
birlikte

ve geleceSe

eiitimini

ederler" yolunda bir htiktimle

temin

Alman

cinsiyet farkrnrn egler arasrnda ig bcihimii sonucu

doiuracak etkinliiine

segilece$i, anlaqmazlrk

bir

reform

halinde

kocanrn

oyuna

eqler arasrnda

nrutlak

egitsizl ik

kaynair

Mahkemesi

tarafindan

hrikii ml erin

Medeni
def i

eqitlik

Bu ttirden deiiEiklikler
viqre hukuklannda

Ingiliz, Avusturya

da yaqanmrq, aile toplumunda

qanan sosyo psikolojik geliqmeler hukuki

Kanunun

yolu

ile

rahatsrzhk

bireysel

yaratan

baqvurular

iletiqim

ya,

hazrclanan

araglannda

kahplarda

dtizenlemelere

hriktimleri

sonucu Anayasa

tasarrlarda

da kadrnrn

nasibini

almrgrr.

tasarrlarrn

hrikUmlere

yer

verilmiqir.

yasallaSmast srirekli

kurumsal
degiqikliii

toplumunda

yaplyl

kiqi

Hu-

ile

Ancak

dtizenkendi

ahgmadr[l bir aile modelini yasa yolu ile topluma kabul

bu

ettirmesi

mtimkrin

olmadrfr gibi, toplumsal

gerisinde kalmrq bir aile hukuku
zaman ytirtirhikte

Btiytik kentlerde bir kag
zaman zaman

pozitif'hukuk

ktilttir ve ekonornisi ile geliqtirip ulaqmadrpr, yaqayarak

sciylemek de sanlyorum bugrin

da kurumun

batr

lemeleri ile aile sosyalini etkilemeleri, toplumun

esasrna temel-

srirdrirmektedir.

gorulmemektedir.
ya

bu

hedefleyen yeterli sosyal baskrnrn Ttirk

olgunlaqtrirnr

igin mrimktin

Ancak

ertelendiginden

kukum uzda halen aile, otorite katrhm

konuda

dururnunu
Ashnda yasa koyuculann

dyileEtirici

Bu

aramrzdaki mesafenin kapanma stireci baqlamrqtrr.

degiqtirilmesi igin
ailedeki

tilkemizde kitle

yaqanan hrzh geliqme geleneksel

deBiqme stirecini baglatmrg ve geleneksel aile

de bundan

Ulkenrizde Medeni Kanunun

ferninist

kimi

Ancak cizellikle 90 h yrllarda

is-

de yansrtrlnugtrr.

uiurda

Anayasa

Mahkememiz tarafindan iptal edilmiqtir..

sail andr .

lenmiq

Federal

iptali yolu ile g.erqekleqmiqtir. Bu

olanak bizim anayasal sistemimizde de mevcuttur-. Ve

getirildi.

11 Temmuz 1975 yrhnda yayrnlanan

yasasr ile

1gT6 yrlrnda yayrnlanan bir-

sonra, Anayasanrn eqitlik ilkesini ihlel ettiii gerekgesi ile,

mtiqterek rrza

tanrnaca$r yol unda bir: dtzenlenre

Fransrz hukukunda

gibi,

yasa drqrnda 1949 tarihli Anayasanur yayrnlanmasrndan

cieiiqiklik ile, ikametgAhrn eqler tarafindan
il e

yukarrda ifade ettiiim

BGB de yaqanan deiiqiklikler

son verildi.

Gene bu son yasanrn 215 inci maddede yaptrir

risttinlrik

hukukunda

tutmak

geliqmenin

dtizenlemesini

da mrimkun

uzun

degildir.

Yasalarur aile uzerinde etkisi ile ilgili bu sorunu

yaptrgr
merkezimizin

dtizenledigi bir baqka panelde vereceiim

bildiride inceleme$e gahqacafrm.

ISSIZLIK

OLGUSUNA
Yrd.

PSiKoLoJix

Dog. f)r.

cinig

Prnar

AqTDAN BAKr$

TINAZ

yaEamr tizerinde derin ekonomik, sosyal ve moral etkiler
brrakan bir olaydrr (Talas, 1976).
Q a h g m a i s t e k ve yeteneiinde

olup da igsiz kal-

mak, bir baqka deyiqle gahqma olanair bulamamak, insan
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iqsizlig'e iliqkin yaprlan araqtrrmalar, irade drqr
iqten Erkanlmn ile geqitli psikolojik ve fizyolojik tepkiler
ortaya koymaktadrr. irgsiz

arasrnda bir iliqki olduiunu

olan veya iqini yitirme olasrhiryla kar"qr karqrya bulunan

2- Qahqmn, iyi bir eylem oiarak kabul edilebilir.
Qahqan bir kigi, kencii gereksinmelerini
baqka

daha barsanslz ve defersiz hissetmekte,

yaqamdan genel anlamda aldrklarr haz azalmakta (Van
1992), bunlara baSh olaralc da depressif

Ryn, Vinokur,

tepkilerde ve stres dtizeyinde bir artrq yaqamaktadrrlar.
genellikle

iqsiz kalmak,

olumsuz bir

deneyim olarak

qanlann

iliqkin

yitirmeleri,

iqlerini

yonden

gcirdrikl eri

konuqulrnamaktadrr,

zararlar

Amaclmrz

gireceii

igine

ekonomik srkrntrlar aqrsrndan ele ahnmakta;
psikolojik

gah-

tartrEmalarda,

kiqinin

insanlartn

rizerinde

iqsizliiin

pek

psikolojik

boyutlarr hakkrnda bir veri saiiarnak; ve iqsizlik rishi ile
karqr karErya olan kiqilerin

ruhsal

cinrine sererek, bu Eeqit giriqimlerde
yanrslra
da

insan kaynaSlnln

dikkate

alrnmasr

dururnunu

gozler

nraddi grkarlann

saygr gereksinmelerine, yetenek ve bilgiierini
sorurniuluk

gerektiiini

ortaya

koym aya

daha kar:maqrk gereksinmelere kadar giden srnrliannrasr
oldukga gtiq olan gereksinmeler huttnrintin

dirilmesi

doyumunu

sailar.

veya gegimin sa['lanmasl fonksiyonu drqrnda, gegibli gizli
fonksiyonian
bailannr

da vardrr'. Jahoda, kiqinin

gergekle olati

korumasrrlr, bununla iliqkili olarak cia ruhsal

yonden saSlrklr olmasrnr safflayan bu fonksiyon]arr, beE
baEhk altrnda toplar': Qahgma.
1. bireyde bir saat kavt'amt oluqrtr.t'u]'i
2" kiqileri ortak amaq ve hedefler etra{inda toplar';
3. bireyin, diier inisanlarla duzerrli olalak iliqki
iEine girmesini sa$lar-;
4. kiqiye bir benlik duygusu kazandtrtr':

i$sizr-,ix
zamanrn

ve g{ictin , kazanq ve gelir

amacr bagta olmak tizere herhangi bir amaq ve

nedenle belirli

gibi qok

5. kiqiye hareketlilil< getirir'.

QALI$MA

Qallgma,

kullannrak,

taqrmak, yrikselmek ve ilerlemek

iginde br"rlundugu durumun

qahqmaktrr.

sailarnak

gereksinmelerinir-r

Jahoda'ya (1981) gcire galrqmanrn, para kazatrnr:t

son ','rllarda yoSun bir qekilde his-

olgusuna

sedilen iqsizlik

ailesinin

3- (rahqrna, fiziksel gereksinmelerden sosyirl ve

algrlanmaktadrr' (Jahoda, 1988; Warr, 1984).

Ulkemizde

ve

karqrlanmaslnda da yardrmcr olabilir'

1980; Shamir, 1986; Winefielcl & Tiggeman, 19E5; Sheeran,
L992), kendilerini

eqinin

kargrlamaktan

(Gurney,

olan giivenlerini yitirmekte

kigiler, kendilerine

SAYFAz243

bir

olarak

sonuca y6nelik

tanrmlanabilir.

qekilde de$erlen-

Qahqrna, insan

qamrnda tjnemli bir zaman dilimini

ya-

kapsayan bir ol-

gudur.

adetle tayin edilmiq saatler zarfurda bir ig aradrir halcle
bulamayan kimse (Ulgener', 1966).

iq"izlik:
Qahqmanln insan yaqamlndaki

ycinelik yaklagrmlan

yeri ve onernine

r.rlup da cali

iqsiz: Qahgma irade ve iktidartnda

ve geger ricret tizerinden ve ayrlca kanun, yahut orf' ve

Bir

ekonomide yaratrlan

iq olanak-

lannrn tizerinde cari ticret drizeyinde qalrqnrak isteyen,
gereksinim iginde olan, iq aramalarttra rafl'rnen istihdanr

rig noktada topiayabiliriz:

drqrnda kalanlann bulunmasrdrr (Ekonomi Atts., 19711).
1- Qahqnra, cincelikle fiziksel
reksinmelerinin
gonilmektedir.

ve gtiven-lik

doyurulmasr igin bir zorunluluk

ge-

olarak

iqsizlik,
olrnak tizere iki

kigi

agrsrndan ve toplunr

qekilde tanrmlanabilir.

aqtstndan

Topl um bakr-
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Erkar. Bu durumda insanlar, yeni yrintemleri iiireninceye

israfi anlamrnr tagrr. Gergekten bir topluni iginde iqgricti,

kadar veya baqka kesimlerde iq buluncaya kadar igsiz

ulusal

kalrrlar'.

kaynaklanndan

iiretim

kaynairn

bir btiltimtiniin

birini

oluqturur.

chqr kaimasr,

tiretim

Bu

toplum
- Friksiyonel

bakrmrndan bir kayrp, bir israftrr (Talas, 1976),

(gegici)

igsizlik:

Endtistrileqmig

rilkelerde grinilen bu iqsizlik tiirri, bir igten bir baqka ige
Kiqi bakrmrndan iqsizlik ise gahqma yetene$inde
ve isteiinde, ve gahqrnaya hazrr bir durumda olup da bir
iqe sahip

olmamak

incelediiimizde
ii$enin bir

durumun u

Bu

iqin dort

gelmig olmasr gerektiiini

goniriiz.

durumunun

gereken en tinernli OEe, gahgrua yeteneSidir.

Varolmasr

gahqmamasr,

$tiyle ki, sakat veya hasta bir kimsenin

iqsizlik sayrlmaz. iki nci itge kiqinin gairqma iste['idir.
ohnayan bir kimse, gergek anlamda

QahEmaya istekli
igsiz deiildir.

kisi

Ugiincti koEul, gahEmaya hazrr olmaktrr.

iqi

bu

kabul

durrrmda

edecek bir

Dordtincti koqul ise, yeteneiine gOre bir iq

bulunmahdrr.
bularnama

derhal

boE geqer]

- Krsmi
vaqladrir,
tehlikesi
tam

igsizlik:

kiitle

halinde

Ekonomik

donemsel iqsizliiin

baqgdsterdigi zamanlarda

olarak

ya-

etkinliiin

yayrlma

bir krsrm iqgilerin

iqsiz brrakrnaktansa,

qalrEma srirelerinin

azaltrlmasryla trim iggilerin krsmen de olsa qahgmalanna
olanak sa$anmasl

sonucunda ortaya grkan durum, krsmi

iqsizliktir.

Raslantr

iqsizliii:

Trim

ekonomik

yaprlarda

gciriilebilen bir iqsizlik trirtidiir.

Dofl'al afetlerin, bir bagka

deyiqle tamamen rastlantrlann

sonucu olarak geliqir.

durumudur.
- Mevsimlik

iqsizlig'in kiqi bakrmrndan ekonomik anlamr ise,
iqten doffan ckonomik gelirin kesilmiq olmasrdrr (Talas,
1976).

iqsizlik t Az

cizgri iqsizlik ttirlerinden
u$raqanlann

biridir.

EoEu, yrlrn

briytik

gel iqmig

tilkelere

Bu iilkelerde
bir

tanmla

boliimtinde

bo$

oturmaktadrr.

igsizr,ix ttinr,ERi

- Gizli

iqsizlik, rilkelerin ekonomik yaprlarrna gcire farkh
gcistererek geqitli Eekillerde ortaya grkan bir

nitelikler
olgudur.

Bu nedenle endtistrileqmiE

giinilen

iqsizlik

arasrnda fark

ile, geri kalmrq

vardtr.

genellikle

kroniktir;

Endustrileqmiq
ilgilendirir.

tilkelerde

ve ileri

iqsizlik

iilkelerdeki

Geri kalmrg tilkelerdeki

iqsizlik:

gcirebileceii

iqsizlik ttirlerini

kadar,

kalmrg rilkelerde
dtistrile$me

ise yalnrz

iq, qogu kez bu miktardan

insana verilmiqtir.

Gizli iqsizligin,

kiqinin

gok daha fazla

iktisadi

kalkrnma

rizerindeki olumsuz etkileri fevkalade dnernlidir.

iqsizlik

belli

bir

GENEL

YORUM

Qahqma, insan yaqamlnrn bir gerefidir.

kitleyi
hiq bir

qu qekilde straltyabiliriz:

iqsizlik:

Endristrileqmiq

endtistrileqme

halinde

de gdrrilen bir iqsizlik

sonucurrda makine

ktiqrik sanatlarrn

hrikrirn srirdtiiu

bir veya iki

nrifusun btiytik bir ktsmrnr igerir.

tilkelerde

- Teknotojik

Gizli igsizlipin

az geligmiq rilke ekonomilerinde

zaman

geliri

driqrinrilmemelidir.

olduffu

fakat

cltinemlerde kendini g6sterir.

Daha aqrk bir deyiqle bir kimseye bir iq cinerildigi zamarl,
o

gerekli

tanrmr

varhfr

igsizlik

araya

belirler.

gegiqte, yer defiiqtirmelerde,

ve zanaattn

geri

katmanrn

ttinidiir.

En-

duygusunu

flretiminin,

alnlasryla ortaya

Bir

gururunu

bir

iqlevi

iqte Eahgma, kiqinin

griven ve saygr duygulannr

bulunan

ve makine
yerini

tilkelerde

elde etmenin

geliqtirmekte,

vermekte,

kuvvetlendirmektedir

topluma
(Ekin,

Qahqma,
olaralr
kendine

ona bir deier
olan

aidiyet

1971). iq bu-

lamama veya bagka bir deyiqle iqsiz kalma, ahlAki de-
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f'erlerde

yanlnda,

olma

toplumdan
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- Genel saf'lrirn bozulnrast.

giikmesine yol aqar.

uzaklaqn'raya ve aile birlifinin

- Gelecekte baganlt olnra beklentisinde zayrflama

A.B.D. eski baqkanlanndan

Kenuedy, iEsizliii bir

(Feather, 1981).

"ulusal aylp v€r rezalet" olarak tantmlamtqtrr. Kennedy'ye

- Kiqinin 6z kavramrnda deiiqim (Feather, 1983).

giire "iEsizlik, bir numaralr ekonomik problemdir. iqsizlik,
boqa harcamakta; onlann ve tilkenin geri kalmasrna yol

toplumun

igini yitiren
aldrkla-

yarattrSr deierlerden

rlna karqrhk kendi de, bu deSerlere katkrda bulunmaktadrr. Bu nedenle gahqmanrn sosyal bir nitelif'i vardtr.
Sosyal dayanrqma iqirre girmeyen insan, topluma kendini
kabul

ve

ettiremeyecek

drqlanacakttr.

Dol ayrstyl a,

toplumda bir yer edinebilmek isteyen insantn, iq giirme
iq gdrme, insana top-

gereksinmesi duymasr olaiandrr.
lumun

bir iiyesi oldufiu duygusunu

nahma

iqini

yitiren

dtiqmeleri sonucunda toplum

kanunsuzluk

artacaktrr.

ytinden bu-

psikolojik

insanlarrn,

insanlar,

ahlakr bozulacak,

geqimlerini saSlamak

igin bu kez kara para bulma gabasr igine gireceklerdir.

igsiz

kalm aya iliqkin

literattir

taramalart,

araqttrmactlann

srkhkla, irade drqr iqten grkanlma ile

geqitli psikolojik

ve fizyolojik

rizerinde

durduklartnt

1993). Araqtrnlan

ortaya

tepkiler

arasrndaki

goiunlukla

Eunlar gdzlenmektedir:

artmastna

1980; Winefield & Tiggeman, 1985; Shamir, 1986; Sheeran,

altnan doyum duygusunda

agacaktr r.

gtictiniin

Alrm

azlrSr
mey-

nedeniyle aile drizeninde de buyrik olumsuzluklar

dana gelecektir. Ekonomilc zorlugu yaqayan eqler al'aolarak

gocukl ar psikolojik

srnda qrkacak kavgalardan

etkilenecek; ve sonugta ailede bir kopukluk yaqanacak;
hatta belki de aile kururnu yrkrlacaktrr'.
B i r a i l e d e k a d l t t v e e r k e k q a l r q r y o l ' s a ,q o c u k l a r r n
ekonomik Ozgiirltiiti
gocuklar,

annettin

alrgan

daha fazladrr'. tsu 6zgtirltiie
veya

qrkarrln'tasl

iqten

babanrn

sonucunda bunallma dtiqeceklerdir. Bu durumda ailenin
ve

qocuklarrn

beslenmesi, efiitimi

etkilenecektir.

ilerki

ya.!amda

ve

aile

toplunr

yaQanrl

ahlAkrnrrl

bozulmasr ile sosyal ve ekonomik ydnden kenririlmiq bir
toplum ortaya grkacaktrr.
Aragtrrmacrlar., eh gelil' kaynaklarrna

sahip

olmantn, iqsiz kalnrakla ortaya qrkau olunrsuz etkileri

dikten sollra ekonomik stkrntt iqine girmeyen kigilerin
iEsizlifi, kariyerlerinde

deiiqiklik

sosyal iliqki igine girebildiii

- Depresyon ve kaygr (anksiyete)

diizeylerinin

rahatsrzhklann

qrkmasryla depressif tepkilerde artrg.

yapmak igin yeni bir'

Bolton ve oatly (1987), iqini yitirmenin, bireyrn

azalma

(Van Ryn, Vinokur, 1992).

bazt basit psikiyatrik

yol

olanak olarak gcirdtiklerini ortaya koynrugtur.

1992) ve algrlanan baqarma duygusunda dtiqriq.
- Yaqamdan

da

yumuEattrirnr g6stermekteclir. Little (1976), iqirri yitir'-

- Kendine giiven ve tiz saygrda zaytflama (Gurney,

artmast,

driqUkltiiti, toplum ahlAkrnrn bozulnrasr ve sug oranrnrrl

(Prussia,

koymaktadrr

deSiqkenler arasrnda

iliqki

kiqi, sosyal anlamda da toplunrda

daha geri yerlere itilecektir. Yaganan igsizlik ve gelir

toplum drqr ve iqe yaramaz hissede-

kiqiler, kendilerini
bilirler.

verir. iqsiz kalan

azalnra

(Gurney, 1980; Feather', 1982).

aqmaktadrr" (Ferguson, 1965).

insau,

de[erde

verdiii

kendine

Kiqinin

yaqamlnl

ve erkeklerin

bir rilkede yaqayan kadrnlarrn

ortaya

bu nedenle baqka alternatif

ili qki

olmayan kigil er iqin igsiz kalmallur

daha

neden olduiunu,
kaynaklan

yrprattct olduiunu
1991).

bir ortamtn kaybolmasrtla

vurgulamaktadrr

(Tttrnet', Kesslet',
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Iqsiztik,

gerek ekonomik

gerek sosyal ydnclen

geliqrne drizeyi ne olursa olsun bir tilkenin
sorununu oluqturmaktadrr.

en cinemli

iqsizlik, bireysel diizeyde de

ARGUMBNTUM

Feather,

N. T.

(19S3): I)epressive

Unemployment; J,_ql&nojlAal
195.

Reactions and
lsyshqlegy_, No. g2, s. lgb-
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ve 1993 yrhnda kurulan
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uluslartistri kuru-

Birliii,

da ihata eden Avrupa

ve

luElardrr. Bu cizellikleri, onlan Birleqmiq Milletler, NATO
ve benzeri

uluslararasl
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yetkilerinin

kuruluqlardan

egemenlik

Uyu Devletlerin

Topluluklarr,

feragat

bir ktsmtndan

qizgilerle

net

etmeleri

ortak kurumlar

yaptrklarr

gergevesinde

Andlaqmalar
iElemlerin tiim

dtizenleyici

ve -hatta- vatandaqlan

Devletler

Uy*

kurucu

bu kurumlarln

oluqturulmuq,

Birligi

Avrupa
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kuralrna

gor:e qciziimlemekle

Uyu I)evlet yas^ma organla]'lna dtiqen

ytiktimludrirler.

ise, bu gibi iq hukuk kurallannr

ytikrimliiliik
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Birliii

aykrrr kurallar'

normlartna

hukuku

ilga etmek

ittihaz etmekten kagrnmaktrr.
Hulcuku'nun temel niteliklet'indetr

Avrupa Birliii
bir
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baqkasr, Avrupa

hatz olma]artdtr. Avrupa

dofirudan tatbik kabiliyetini
Birliii

btiytik goiunlugu, yiirtirltige

kurallannrn

Hukuku

girclikleri

anda

biitun

kurallannttr

Htrkuku

Devletlerin

Uy"

iilkelerinde

gegerlilik kazanrrlar. Daha agrk bir ifadeyle, Uy" Dev-

taqrmasr sailanmtqttr.

agrsrndan bailayrcrhk

T. YORUNG

suretiyle

Bu egemenlik devri sonucunda birtakrm

kurulmuqlardrr.

KAVRAMI

EGEMENLIK

HUKUKUNDA

Yrd. f)oc. I)r. Murat
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ietlerin herhangi bir iq hukuk drizenlemesi ittihaz etnrek
ifadelerden anlaqrldrir tizere, Avrupa

Yukandaki
Topluluklannda

egemenlik devri tam deiil,

krsmidir.

Difer bir deyigle, Uy" Devletler, Avrupa Topluluk]annr
kuran

ve egemenliklerini

varlrklanlll

andlagmalarla
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Uy"

iliqki

mevcuttur.

tilmemekle
hukuk'a
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I ) e v l e t v a t a n d a g l a r t t r tt r
Birliii

ortaya

hukuk

beraber, aralartnda

olmakla
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Birlifi

Avrupa

tatbik kabiliyetini haiz defiildirler'.
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Bahsettiiimiz

Birli['i
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ka-

mevzuatrnrn bir krsmtut olugturau ydnergelet', dofirudatr

Doirudan

egemen qlusal devletler olarak kalacaklardrr.

luklarr

geqerlil ik

ril kelerinde

bir

ve en aztndan uzun bir siire daha

ulusal devletlerdir

suretiyle

bir

sadece Uy"

Hukuk

ifade

kut'allart,

aqtstndatt defiil, vataudaqlar'

Devletler

agrsrndan da hak ve yrikrimltiliikler

doiurul'.

agrkga belirmilli

Hukuku'nun

Birlifii'nin

dayandrfir

Su anda federal devlet niteligi

Avrupa Birliii,

taqryan bir siyasi yapl olugturmaktan

uzaktrr. Bununla

birlikte, devletlere cizgti hustrsiyet ve yetkilerden bazrla-

temel prensiplerden biridir.

rrna sahiptir'. Hergeyden once, 1993 5rrlrnda ytiriirltiie
Scizti edilen prensibin pratik sonucu, bir Avrupa
Birliii

kuralr

ile bir Uyu Devletin ulusal hukuk

kural-

larrndan biri gatrqtr$rnda ortaya grkar. Bciyle bir durumda,
ilgili Uye Devlet kendi iE hukuk kurahna
Birlif'i

kuralrna

uygun

Devlet mahkemeleri,

davranmak

depil, Avrupa

zorundadrr.

bciyle durumlarda,

ihtilAflan

Uy"
scjz

giren Avrupa Birliii
vatandaqlrir kurumu

(Maastricht) AndlaQnrasr ile Birlik
ihdas olunmugIur.Uy"

Devlet

vatandaqlarr bu duzenleme ile, kendi vatandaglrklarr nr
kaybetmeksizin
zanmrqlardrr.

Avrupa

Birliii

vatandagr stfattt'tt kir-
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Avrupa Birli$i, devletler gibi, uluslararasr andlaEma yapnra yetkisine de sahiptir. Yaptrir
andla-smalar, Uy"

ve hatta vatandaqlan

Devletler

srndan hak ve yrikrimhiltikler
ligi

Hukuku'nun

uluslararasl

doiurmakta,

riiktinlerinden biri olarak muhafaza edcn Avrupa Birlig"ri
kurulmuqtur. Avrupa Birlifl'i, Avrupa Topluluklan'nrn
yanl srra, iki terneledayanmaktadrr:

agl-

Avrupa Bir'

cinernli kaynaklarrndan

birini
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Bunlara
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bariyle birbirinden
Devletlerin

kullanmaktadrrlar.

ile Kons€y, nitelikleri
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tiyelerinden

deyiqle, her Uyu Devlet'ten
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birer
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Diger

bir

katrhmryla
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tiyeleri, kendi nralarrndan
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Binnetice, Konsey hriktimetlerin,

Par-
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temsilcilerinden
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Parlamentosu hem de Konsey tarafindan

kabul edilmesi lazrrndrr.

hiiMevcut karar -alnra ustillerinden en yerrisi olau

mi,iteqekkil bir dif'er Ku-

tenrsilcilerinden

ve daha giiglti olmasr gerekirken, Avrupa

rum'dan tisttn

Prosediirune

sey'le eqit durumdadrr'. I\luvafakat

bigimde ittihazr gereken bir iqlemin kesinleqmesi igin,

temsilcilerinden

krirnetlerin

Prosedtiriinde ise Parlanrento Kon-

Muvafakat

oyla

halklarlna

Devlet

ise halklarln

Halklann

alma

karar

genel

Uy*

segilmektedirler.

Konsey'in

Parlamento

eder".

riyelerini, 19?9 yrhna kadar, Uy* Devlet Parlamentolarlnln

yana

SAYFAz249

"birlikte karar- alrna proscclti]'fl", 1993 yrlrndzr yrirtirluie
giren Avrupa

durum btiyle degildir.

prosediir,
$u anda, Avrupa Birligi Hukuku'nda

diirt defl'iqik

karar alma usulu mevcuttur".

Andlaqn'rar ile getirilmiqtir.

Birliii

safhalan

prosedtirtine

iSbirliii

itibariyle

IJu

benzemekle birlikte, Avrupa Parlamentosu ile Konsey, egib
Bir iqlem dolayrsryla aralarrnda ihtilaf

durumdadrrlar.

zuhur etti$i takdirde, bir uzlaqtrrma komitesi kurulabilir.

7 - Dantgma Prosediirii,

Konrite bir ortak metin tizerinde rnutabakata vanr, hem
Z- iqbirlisi P rosediirti,
Parlamento hem de Konsey metni
3 - Muuafahat

Prosediiril,

onayiarlarsa,

iqlem

kesinlik kazanrr. Aksi halde iqlem sakit olur.

4- Birlikte karar ainra Prosediirii.
Yukarrdaki
Bunlardan

en eskisi olan danrqma prosedtrti,

Avrupa Parlamentosu'nun
bir
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sadece istirgari yetkilere sahip
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karar

alrrken

And-

laqma'da belirlenen

hallerde

Avrupa

Parlamentosu'na

d.anrqmak zorunda

olmakla

birlikte,

Parlarnento'nun

giiriiqle ba$h de$ildir.

serdetti$i

srrada Danrqma
Avrupa

kuruldupu

Topluluklar

geqerli olan tek ustildU ve

Prosedtrii

Konsey karErsrnda gok zayrf du-

Parlamentosu

giren Avrupa

1987 yrhnda yrirtirltipe
diyle iki yeni us0l getirilmigtir:

yiirtirliiktedir.

alanlarda-

En eski usul olan Daniqma

Prosedrirti

hepsi,

SLI anda

qergevesinde tanramen istiqari
Avrupa

bulunan
karar

bir organ

Parlamentosu,

- alma prosedtirleri

muvafakat

durumunda
ve birlikte

qergevesinde Konsey'l e eqit

statiiye sahiptir. Sonuq olarak, halklann
olugan Parlamento'nun

htiktimetlerin

temsilcilerindetr
tenrsilcilerinden

teEekktil eden Konsey karErsrnda srirekli gtiq kazandrgrnr

Parlamentosu
olrnakla

raSmen Konsey'in

ve

prosedtiriinde

iqbirlipi

Konsey karErsrnda yine gugstiz
verdi['i

birlikte,
tutumunda

zrca bciyle

durumlarda

zorundadrr.

Parlamento'nun

Komisyon'ca desteklendi!'i

red

kararlarrna

lsrar eLmesi gok zordur,
karar

oybirligiyle
de['iqiklik

durumlarda

Avrupa Parlamentosu, sadece Konsey karqrsttrda

Tek Sene-

Prosedtirti

iqbirlifi

Prosedtir't. Bunlardan

Muvafakat

durumda

-farklr

usullerin

sciylemek mtimkrindtir.

rumdaydr.

Avrupa

edilen

agrklanralardan anlagrldrp.r gibi, sozi.i

almak

tekliflerinin

da aynr zorun-

degil, Komisyon'la olan iliqkilerinde
Avrupa

Birli!'i

atanmasrndan
gereknrektedir.
bulundufu

AndlaSmasr'na

de guqlenmiqtir.

gcire, Komisyon'urt

cince Parlamento'dan

gtivenoyu alrnast

Parlamento'r'tutt eskiden

gensoru yetkisiyle

birlikte

beri

sahip

di.iqiinrildtigiinde

bu, Komisyon'un kendisini l(onsey'den qok Parlamento'ya
karEr sorumlu hissetmesini gerektiren bir yeniliktir.

YIL:6 -7 SAIru:5O

SAYFA:250

SonuE olarak, Avrupa
alanlan ve -bunit baih
Topluluk

Topluluklarr'nrn

(European Coal and Stell Community)

faaliyet

AVRUPA

olarak- yetkileri geniqlemekte ve

ANDLA$MASI
Treaty)

CORRETT, Richard, Francis Jacobs ve Michael

lehine defl'iqmektedir.

ba$rmsrz Kurumlar

TOPLULUGU

(European Community

arasrndaki denge, Uye Devletler'den

Ku.rumlan

ARGUMENTUM

Shackleton.
Btitrin bu geiiqmeler, Avrupa Birligi'nin

ulusla-

gtiglendirmektedir.

rusiti niteligini

Ancak, bu geliEmelere bakarak, Avrupa Birli$i'ne
tiye

devl etlerrn

fonksiyonl arrnrn

egemenliklerini
tamamen

sonuca varmak mrimkiin

egemen devletlerdir

kaybettikleri

ve

qeklin de bir

sona erdigi

deiildir.

Az ijnce belirtti$irniz

gibi, Uy"

ve Avrupa

Devletler

tsirli$i'irin

hatA

gelecekte

Federal bir devlete dcintigece$ini kesin olarak soylemek de

I}IBLIYOGRAFYA
ATON{ ENERJISI

TOPLULUGU

(European Atomic Communrty Treaty)

AVRUPA ninliGi

(Treaty on European Union)

EKoNoMir

London: Cartermill

HARTLEY, T.C. The Foundations of European Community Law. New York:
Oxford
University Press,1994.518 s.
MATHIJSEN, P.S.R.F. A Guide to European
Union Law. London:Sweet and
Maxwell Ltd., lggb.
413s.
I{UGEI{T, Neill. The Governrnent and Politics of The European Community.
London:
MacMillan PressLtd., 1993.434 s.

WEATHERILL, Stephen ve Paul Beaumont. EC
Law. 2nd Edition. London: Penguin
Books,1995.
941s.
WYATT, Derrick ve Alan Dashwood.European
Community Law. London:Sweet and
Maxwell
Ltd., 1993.690s.

nXnLA$MASr

AVRUPA roUun
ANDLA$MASI

Parliament

POLLARD, David ve Malcolm Ross.European
Community Law. London:
Butterworths, 1994.
890s.

qu anda mrimkrin defildir.

AVRUPA
ANDLA$MASI

The European
Publishirg, 1995. 357 s.

VFj QELiK TOPLULUGU

dzc0nr,Ux vE HAKLARTN sosyAl, TTAKLARDANFARKr vE sosyAI,
TTAKLART,Acngiguesi unsnlnsi
tiznnixp sinKAe Nor
ArS. Giir. Reha YUNf,Unf,

mrilkiyet

GIRI$

hakkrnrn

dokunuknaz

ve

kutsal

bir

hak

oldu!'unu kabul etmiqti.
Liberal

anayasacrhirn

amentristiSS sayrlabilecek

olan 1789 Fransrz insan ve Yurttaq

Haklarr

Bildirgesi

83 Qailar, 16 ncr maddesinde kuvvetler aynh$rnr, 2 nci maddesinde de ozel mrilkiyeti kabul etmiq olan 1789 Bildirgesinin
'dua
"... liberal anayasacrhfftn
kitabr' ...' olarak algrlandrfrnr

not etmektedir. bkz. Bakrr SAGLAR,
gahEma taslair- 1.b., BFS Yay., Istanbul

Anayasa Bilimi
1989, s.108.

-bir
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geklidir.
Bireyi, felsefi, si;iasal ve sosyolojik aErdan diyojenleqtiren 1789 Bildirgesinin,
diyojenleqtirmesi
ytizyrldaki

bireyi ekonomik agrdan da

sanrrrrn

k a g r n r i n ' 1 a 2 , 1 . . r . 8149 u n c u
ile birey, d.iyojeniigini iyice

sanayi devrimi

hissetnleye haEladr.SS i.tte bu srireg hem bilinen ekonornik
haklann

anlamrnr

haklann

ekonomik

haklan

passer"nin mutlakhirnr
sosyal fbrrksiyonlannr
edilmekte

ger"egleriydi. Bciylelikle

trim qahqanlar adrna elde etti.
ve sendikal haklarrn
yandan

trir

klasik

savunrna
(burjuva

haklar'(r), rnuLlakhklanndan

ekonornik haklannr
I. EKC}NOMIK

gocuiu iqqi srnrfr

yanclan galrqanlann

diier

laissez

baqlamasryla birlikte

oldukqa zorlanrlan

srnrfinrn) ekonomih

faire,

kazandriar'. Ve sanayi devriminin

sendikal haklar

verirken,

"laissez

yitirmeye

gergek ekonomik haklannr
Bunlar

ekonomik

kapsanrrnr tarih iqinde farklilaqtrrdr. Burjuva

srnrirnrn

kabul

de genel olarak

hem

bdylece &nay asa
kaynaklonan

terninatlt

ntenf'aat ueyu

btrey

iradesinden

m.enfaatl,erin karutnen

korunm.astdtr. Her hak igin doirudan veya dolaylr bir
dzgtirhiie, her cizgrirhik iqin de bir hakka ihtiyag vnrdu'.
Ozgurlrikler

igin hak,6zgtirlriirin

yiikseltgenmesi

soyuttan

sonrutir

anlarnlna gelir. Bu arada belirtmek

gerekir ki, kanunen korunall ve fakat anayasaca teminat
a l t r n a a h n m a r n r g o l a n c i z g r i r lt i k t e h l i k e d e ,
teminat

aitrna

alrrinrrg ancak kanunen

cizgrirlrik havacladrr. Ztra birinci
geleceii kanunkoyucunun
dzgrirhigrin pratigi

ailayasaca

korunmanllE

durr"rmda ozgr.irlu$tin

takdirinde;

ihinci durumda ise

askrdadrr. Ozgurltikler

ve haklar,

kiqinin bcyutsal drinyaslrlrn araglandrr.

6dtin

(iqEi slnirnrn)

Ki;inln esas itibariyle oznel boyutu, siyasal boyutu,
mali boyutu ve sosyal boyutu olmak uzere dort boyutu

kabullendi.

oZCURLUK

Belki Kubal t'ya referanslaS6 "hak hrirnyetin

konusu, htirriyet ise trakkrn vasrtasldrr" diyebilirtz. IIalt

vardrr. Yani kiqi esa-soiarak dort boyutiu bir dzgurltik ve

YE HAKI,AR

haklar dtinyasrnda yaqar. Bu aynlnt Szgurluk ve haklanrl

NELER,DiR

tarihsel planda ortaya grkrqiar:r gozenrinde tutularak,
Ekonomik

ozgtirltik

konusunda belirtmek
ve irak olup, neyin

ve haltiann

neler oldu[u

gerekir ki neyin ekonomik rizgrirl".ik

olmadr$'rnr helli bir zaman ve belli bir

mekAndaki hukuk rejimi belirleyici rol oynar. Bu ise esas
itibariyle o -ver ye zamandaki anayasal sisrern ve kanunlar
'hak'
rejimidir.
Bilindiii
rizere 'tizgrirliik'
ve
kavramlannrn

geliqimi

'hukuk

devleti'

kavramrnrn

geliqimine paralel bir gizgi izlemektedir.

kanunen
ahnan
alrnan

korunan
"trirey
birey

ve

iradesi"l

oiacaktrr. 0zglill{ilr,

anayasaca
Ha_\

iradesinin

ise

ise

iaqrdrklan

teminat

altrna

teminat

altrna

kanunen

koruma

yaprlrnigtrr'.

alrnarak

iEerikierinin

diyorun,

grinkti bu

zarnan ya da goBu zamarr birbirine

gegiqebilir veya
kopmaz.

aptrlQz

a'!t

igeriklerinin

dikkale

t)e hahlarrn

O"gi)rliile

zaman

boyutlar

hakiarin

airrirklarr

taEr.dr.klarr anlarnlarln

Ornefin

aralarrndaki
kiqinin

qrzgr incelebilir,
-dtiqrince

ama

cizgurlriiriyle

olmasrndan 6trirti- oznel boyutunda

yer

verdig'imiz toplant,r ve gcisteri yririlyiiqler:i hakkr kiqinin
siyasal troyutuyla da yakrndan il gilidir. Ya da drneiin
kiEinin

mali

ilzgurltifri

boyutunda

yer verdiiirrnz, mulk

ve hakkr sosyal karakterinden

dtrini

edinme
kiginin

sosyal boyutuyla da ilgilidir.

Kiginin
84 bkz.{\ttrinci KAPANi,
Kamu Hrirriyetleri,
6.b., AUHF Y^y.,
Arkara 1981, s"49,50..
85 bkz. Server TA.I.iILLI,
Devlet ..re f)emakrasi, 3.b., Say Yuy.,
istanbul 1982, s.169; Erdoian TF,ZLQ, "Anayasa l{ukrku
i g i n c l e Qa h q ma l l a ya trn a
iliqkin Ter nel I.laklar ' ", ic. i=*
Hukuku ve Sosyal Grivenlik Araqtrrma vb Uygulama Merkezi
79E2 Yrh Konferanslarr, Fakrilteler Matliaasr, istanbul 1982,
s.27 -28.

scizkonusu

anlamlarrn

yakrndan ilgili

Belki de konuya 'rizgrirhik' ve 'hak' kavramiarrnr
agrklamakla baqlamak daha dciru

ayrrrmiart

oznel boyutr-r, bireyin

olnrasrndan kaynaklanan

hizatihi

6zgrirlul< ve haklal'r;

"insan"
si;lasi

boyutu, bir"eyin "siyasi bir insan" ya da daha gerqekqi bir'

86 bkz. Hriseyin Nail KUBALf , Anayasa Hukuku
Yry., Istanbul 1969, s.141.

Dersleri, IUFIF'
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ifadeyle belki de "vatandaq" olmasrndan kaynaklanan
rnali ve sosyal boyutu,

ve haklan;

dzgiirliik

"ekonomik ve sosyal bir insart" olmasrndan kaynaklanan
tizgrirltik ve haklan

1. Mtilk edinme dzgtirliifti

kiginin

ve hakkr 1924 Anaya-

saslnln 70 inci, 1961 Anayasasrnln 36 ncr ve 1982 Anayasasrntn 35 inci maddelerinde

ifade eder'.

chizenlenmigtir. Miilk

edinme dzgtirhipti ve hakkrn t Lg24 Anayasasrnrn
Yagama hakkr, maddi ve manevi varh$rnr koruma
ve geliEtirme hakkrSz , 6zel hayatrna saygl gdsterilmesini
isterne hakkr88,
VatandaEhk

kamu hizmetine
e$itim

araglan;
hakkr

oznel boyutunun

kiqinin

araglandrr,

hakkr, siyasi faaliyette buhrnma hakkrS9 ve
girme hakkr kiqinin

siyasi boyutunun
hakkr, konut

ve Ogretim hakkr, saihk
gibi haklar

ve qevre hakkr

araqlarr ortaya qrkarlar. Ekonomik

ve haklar

denince kiqinin

boyutunu

cizgrirhik ve haklar

ilgilendiren
kiqinin

mali

Orneiin

e$itim

degildir

ama

hakkr,

kiqinin
mali

kiqinin

veya iliqkili

ekonornik

boyutuyla

klasikleri

olabilir.

haklanndilu

yakrndan

ile

bunun

bir

hqma ve scizlesme cizgtirhipii ile ga$rmrzrn ekonomik
haklar

gereqlerinden

ve sendikal haklann

sayrlabilecek

olan toplu

leqrnesi hakkr ve grev hakkr gelmektedir.
haklara,

ekonomik

iizgtirhik

ve haklann

gegirgmesine gelmeden

once -anayasal

hareketl e- sattrbaplarryla

defiinec e\iz.

a) Mi,ilk

Edinme

haklardan

slnrrl

Ozgrirhip'iiniin srnrrrdu'. Ve bunu ancak kanun
rincri rnaddesinde kamulaqtrrma

olan

baqkalarlnln
qizer. 74

peqin dden-

bedelinin

mesi hrikmti bu agrdan dnem taqrr.

1-961 Anayasasrna geldigimrzde mrilkiyetin
karakterinin

sosyal

tjne

grktrfirnr

artrk

gdrriniz.

1961

Anayasasrnrn 36 ncr maddesi,

"Herkes, mulkiyet ve miras hakkrna sahiptir.

Mrilkiyet

hakkrnrn kullanrlmasr

yararlna

aykrn olamaz."

toplum

uzantrsr

sayrlabilecek miras hakkr gelmekte, bunun drqrnda ga-

vunrna

igin

baqrnda genelde bunlann

ve hakkr

sendikal

herkes

ilgili

ve kliEeleqrniqleri arastnda kabul edilen mtilk

haklanndan

tabiiyeden olan htirriyet"lerden

B una gore doial

bahsedilmektedir.
tizgrirlrigrin

68 inci maddesinin

Bu haklar kamu yararl amacryla, kanunla srnrrlanabilir.

haklarln

edinrne dzgrirldsti

Ztra 1924 Anayasasrnln

ikinci fikrasrnda "hukuku

Zwa

olduiu da inkdr edilemez.

Ekonomik

rilnrelidir.

doprudan

esas olarak onun rnali

da yakrndan iliqkilidir

hoyutuvla

dzgiirhik

anlaqrlnralrdtr.

ve haklan

trim dzgtirltik

sosyal

da kiqinin

boyutunun

dogal

hak anlayrqrnr kabulri olgusu ile beraber degerlendi-

Ozgiirliigiieo

sa-

iq sciz-

Bu tizgtirltik

ve

sosyal haklarla
konumlartndan

denmektedir.

bilim ve sanat
8? Din ve vicdan bzgtirliigti, dtiqrince rizgrirhiiti,
dzgtirltiffti, basrn ozg{irlii$ti, dernek kurma hakkr, toplantr ve
giisteri yiirtiytiqu di.izenleme hakkr ile yerleqme ve seyahat
6zgtirlti!{i
bunun iqinde dtiqtiniilebilir.
88 Ki haberlegme iizgrirltigii de bu kategoride sayrlabilir.
89 Segme ve segilme hakkr, siyasi parti kurma hakkr.
90 Nitekim Kabof'lu da mrilkiyet hakkrnr "Ozgr,irltikler Hukuku"
a d h k ita b rn rn so n b a skr sr nda r inceki baskr lar r n aksine
'iktisadi Haklar' defl.il de, iktisadi
baqhsrnrn
Ozgiirliikler
O. KAB O G L U '
altrnda yer vermigtir. bkz. Ibrahim

mrilk edinme

sosyal karakterinin

grktrirnr

Oyle

gtirrnekteyiz.

sistematiginde

"Kiqinin

yer verilmiqtir.

ki

Haklarl

deiil de "sosyal ve iktlsadi
Maddenin

1961

cin plana

Anayasasrnrn

ve Odevleri" btlltimtinde

Haklar

ve Odevler" btiltimtinde

gerekEesine baktrirmrzda

bu

gerekgesini de gcirtiniz:

sosyal karakterin
'...Artrk

ve Hakkr

196l'e gelindif'inde

Bdylelikle

ozgrirliiSri ve hakkrnrn

mrilkiyet

hakkr, Roma Hukukundaki

anlamda,

ferdin

topl um

istediii

gibi kullanabilecegi bir hak, hudutsuz bir hrirriyet

niteliiini
olan

ve

taqrmamaktadrr.
kollektif

memleketlerde
zamanda

menfaatini

dahi

katmaksrzln

Batr medeniyetinin

iktisat

dahi miilkiyet

sosyal

hesaba

karaktere

cinctileri

temayiillerinden

uzak

anlayrgr, mrilkiyetin
sahip

bir

hak

aynr

olduiu

Ozgtirliikler
Hukuku:
insan Haklannrn
Hukuksal Yaprsr
Uzerine Bir Deneme, AFAYay., 3.b., istanbul-1996, s.231.
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Bnayasam :.zda da

gibi,

koyucuya yol gcisterici, iqtihatlara
fertler

genel olarak

anlaylgl da

Stizti geqen htikmtin bazr anayasalarda

bu istikamettedir.
oldufu

mrilkiyBt

Medeni Kanunumuzun

yolundadrr.

yer

alrnasl,

istikamet

tizerinde terbiyetkar

SAYFA:253

driqtinrilebilirsc de, hornisyort qinldiki

dUzenlemenin

yerinde olduiu sonucuna varmrgtrr..."93

kanun
Buna gole sistematikteki deSiqiklik Milli Grivenlik

verecek ve
tesire sahip

Konseyi Anayasa Komisyonturda yaprlmrqtn'. Ancak Milli
Kornisyonu

Konseyi Anayasa

Grivenlik

raporunda

btr

olacaktlr."9l
degiqikliiin
ve hakkrnrn

edinme tizgtirlugii

Mulk

1961 Anayasa-

srnda gdrtiqtilmesi srrasrnda anayasa sistematiii
yeri tartrqrlmls ve "Kiqi Hak ve Hrirriyetleri"
gerekti['i

almasr

Bu deiiqikligin

igindeki

arastnda yer

Orneiin

stirtilmriqttir.

one

sebebi agrklanmamrqtrr,

Hamza

srrlrn Kanun

fikraslnda

Kararname

Htikmtinde

Qrkarma

kenar baglrklr 91 inci maddesinin I inci

Verme

Yetkisi

en onemli sonucu 1982 Anayasa-

diizenlenen giivencedeu yararlanmasl,

yatri

EROGLU:
mtilk edinme cizgtirlriiri ve hakkrnrn kanun
'...Miilkiyet

hakkr gibi gahsi bir hak olan, ferdin mrilk

edinebilmesi gibi enfiisi bir hakkrn, sosyal ve ekonomik
deSil, ikinci

haklar

boltirntinde

haklar

ve htirriyetler

biiliimde yani klasik

ferdi

btlltimtinde yer almast icabeder.

Ekonomik

do$maktadrr.

diinemle rde

ola|on

imkanr

2.

edinme

Miilk

ozgtirltigti

miras

tanrmaktadrr.

bakrmrndan

Mesele mevki

ele

alrnmalrdrr. ..n92

bir hak saydrSrnrn bir gostergesi teqkil etnrektedir. 1961

yaprlan yofun

hiikmiin

yer

gtirtiyo ruz.

Danrqma

Meclisinde

1961

Flaklart ve Odevleri" bdliimrinde

"Kiqinin

aldrirnr

maddenin

yalnrz anayasanrn

aynr olduiu,

sistematipinde

Maddenin

kabul

edilen

tabii

On-Tasartstnda da

Universitesi

miras hakkrndan bahsedilmemekteydi. Ancak bu konuda

geldif'imizde

1982 Anayasasrna

anlanrttra gelmemekte

tam tersine bunu aqrklamti,ya bile gerek giirnrediii

Anayasaslnrn istanbul

qeklinde bir dtiqiince ileri stirmektedir.

Anayasasrndaki

bir

bahsedilmemesine kargrn bu, sozkonusu anayasalllll

ve iktisadi

dlqiistinde bunu yerine getirmek

ve hakkrnrn

L924 Anayasastnda

hakkrndan

miras hakkrna stcak bakmadrfr
yeterliliii

kaynaklannrn

ile

dti zenl en ebil ecekti r.

uzantrsr olan

gergeklegmesi iqin devl etin mali

haklann

ancak ve ancak bil' kanun

ve sosyal haklann

sonunda bulunan bir madde, 51. madde iktisadi ve sosyal

bdlii.m.e da.hil

ed.ilmesid,ir.9a Btiylelikle miilk edinnre Ozgtirltiii.i ve hakkr

Aynca qayet bu bcllUmde yer alrrsa ortada gu bakrmdan da
bir mahzur

dtizenlenemeyeceh bir

kararnamelerle

hiik.m'iind'e

gerekgesinden
tasanda

(m.43 )

anlaqrlrnaktadrr:

sistematifiin

196L'dekinin aynr olduiu

"...Miilkiyet

hakkr devletten 6nce de var olan bir gergek

muhalefet,

anayasada miras hakkrnrn

drizenlenmesi sonucunu doiurdu.
tiimri

Anayasa Tasartsrllln

rizerinde yaprlan goniqmeler

Fethi QELIKBA$
anlayr$rna verdiii
hakkrna

maalesef sosyal Devlet

"...komisyon

miilkiyet

ve mit'as

qekinmigtir..."

qeklin de

ehemmiyeti

agrkga vermekten

strastnda cinreiin

dilqtincesini ifade etmekte ve bir diier
INAN),

"...(miras hakkrnrn

riye de ($efik

dtizenlenmemiq olmastnt)

olmasr itibariyle (...) ekonomik ve sosyal haklar arasrnda
deiil

de, kiqinin

temel haklarr

arasrnda dtzenlenmesi

9l bkz. Kdzrm OZtUnK, Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasast,C.II,
.. Ajqls Trirk Matbaasr,Ankara 1966,s.1692.
92 OZTURK, age,C.II, s.1693-1694.

C.7, 8,118/18.10.1982.
93 MGKm
94 m.91/I: "Tiirkiye Btiyiik Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluua
qr k ar nl a y etk i s i v er ebi l i r '.
k anun hi i k m ti nde k ar ar nam e
Ancak srkrviinetim ve olaEaniist-ti haller sakh kalmak tize-r'e,
Anayasanrn ikinci krsmrnrn birinci ve ikinci biiltimlerinde
yer alan temel haklar, kiqi haklarr ve iidevleri ile dtirduncti
ve iidevler kanun
yeralan siyasi haklar
btilri*tinnde
htikntinde kararnamelerle dtizenletlemez."
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aksi takdirde, ilerde, bazt saprk tatbikata yol agrlabilir..."
demekteydi.

prsrnrn komtinizm ve 19 uncu yrizyrl liberalir*r96 anlayrgr
drqrndaki driqrincelere
olduiunu

1982 Anayasasrna
nrqma

ARGUMENTUM

geldifiimizde maddenin

IVIeclisi gerekgesinde, "Miras

1982 Anayasasrrra gel digimizde

afrr

vergilendirme yolu ile muhtevasrz hale getirilmesi, miras
hakkrnrn

altrnr gizmek gerekir:,

ortadan kaldrnlmasr

tjnlenmek istenmiqtir."

denmektedir. Ve esas itibariyle

mrilk edinme dzgurhiiti

igin

sciylediklerimiz

miras

hakkr

igin

de

gegerlidir.

lamda

tizere ekonomik sistem anayasal re-

bir pargasrdrr. Ve anayasada cizellikle geniq anmtilkiyet

rejimi

devletin

ve giderek

ekonomik

1924 Anayasasr bu agrdan liberal
gizgilerine

sahi p bir gdrtintii

"...Mrilkiyetin

anayasa grivencesi altrna ahnmasr, yine

anayasanrn komiintzme,

faqizme ve din temeline

yeterince

Sanayiinin

olgtide ekonomik
giisterge teqkil

sistem

tercihi

etmektedir.

bakrmrndan

Krsaca,

qizmesine karqrlrk

esas

da bir

<jzel mrilki yetin

oluqmamls

olmasrnln

ve

nin hangi ekonomik rejimi tercih ettiEini beiirtmekten
gok hangi ekonomik rejimlere kapah olduiunLr belirbmesi
dikkat gekicidir.

8 inci maddesinde "devletgili(['in )" kabul
Buna

raimen

Anayasa

Mahkemesinin

Anayasasr drineminde vermiq olduiu
1961 Anayasasr ise esas itibariyle sosyal devletin
ekonomik gizgilerine sahiptir. Her ne kadar 1961 Anatartrqmalarrna

baktr$rmrzda

edinme cizgrirltifri ve hakkr

ile miras

gerek

mrilk

haklannrn

eko-

1982 Anayasasrnrn

Anayasa

Mahkemesi,

sosyal

nun"un bir krsrm maddelerinin

mamasrndan

kavramrnrn
kaynaklanan,

devletle karrqtrran itirazlara

yeterince

iyi

anlaqrl-

sosyal devleti

sosyalist

rastlasak da, 1961 Anaya-

Yatrrrmlannrn

Ve hatta

sasrnrn bu aErdan pek renk vermediii
gortiqmelerinde

eleqtirilere cevap verirken
fakat karakterli

Muammer

1961 Anaya-

de siiylenebilir.
AKSOY

yaprlan

1961 Anayasasrnln renksiz

bir anayasa olduiunu,

o'Tasarruflar"rr

Fhzlandrnlmasr

Teqviki

Hakkrnda

Anayasaya

ve
Ka-

uygunluiunr-r

tartrqtrgr K.85 /4 sayir kararrnda,
'Atatdrk'tn

sasrnrn ekonomik yaprsr ne sosyalist ne de liberal bir
ekonomik yapr gdrtinrimtindedir.

politikalar.

izlenmesine agrk olduiu belirtilmektedir.93

Kamu

devlet

LgBz

iki kar-arrnda ise

mridahaleci veya liberal

nomik ve sosyal haklar arasrnda yer alrnasindan, gerekse

15

birlikte

1982 Anayasasrnda scizrinri ettiEimiz bu gerekEe-

edilmesinin de sanrrlm payl briyrikttir:.

Anayasa

da-

karqrlaqtrnhnca, mttlkiyetin bu qekildeki hirnayesinin bir

ekonominin

olarak Devletqi bir ekonomik yaprya sahiptir. Bunda Turk

Anayasanln

dii-

yokedilmesi, inkar edilmesi de dnlenmistir...,'

toplumsal-siyasal rejimini de belirler.9S

yasasrnrn

mrilkiyeti

maddenin gerekgesinde yer a]an qu satrrlann

yanan devlet kurmayr yasaklayan htikrimleriyle

3. Bilindiii
jimin

sosyali zme aqrk

Da-

hakkrnrn

zenledifi

ve hakkr

ve bu arada

da ifade etrniqti..97

iktisadi gdriiqleri katr ve doktriner olmayrp,

tilke koqullanna

uygun politikalar

izlenmesine agrktrr.

Baqka bir ifadeyle, tilkevi geri kalmrqhktan

kurtarmak

iqin qartlara gcire kamu kesimine veya ozel kesime afirrhk
verilmesinin

bu gorriqlere ters driqtrigri sciylerlemez.

anayasanrn ya-

"Bi r a n aya sa l d ti ze n d e mr ilkiyet hakkr na iliqkin olar ak
yaprlacak temel tercihler, son tahlilde, o dtizende var olacak
ya da var olmasr istenen toplumsal ve siyasal sisteme de
r e n g i n i ve re ce kti r..." b kz. Aydr n AYBAY,
"Pr of. Ser gio
Galeotti'nin Bildirisi ile Ilgili Yorum", ig. Qaf'daq Anayasalarda Ekonomik ve Sosyal Haklar ve Odevler Semineri, 5-6-7
Ekonomi Fakriltesi Yay., istanbul 1982,
$ubat 1982, iU itia
s.257.

96 " 19. y ti z y r l l i ber al i z r n anl ay r qr " i fades i y er i ne " k api tal i z m "
terimini
kullanmak
sanlrrm
daha clo[ru olacaktrr.
oz gti r l ti k l er
huk uk unc l ak i gel i qm el er , r or y .l i r t
ak r m l ann
"bireyi cizgtirleqtirme" gabalan ile esas itibariyle kapitalizmliberalizm-sosyal devlet ekseninde ortaya qrkan geligmeler.clir.
gz OzTtiRK, age, C.I, r"8rr2-8b8.
98 ^AYM E.84/9, K.85/4, T .18.12.1985, AYM KD C .z I, s .B5- 85;Ay M
8.85/2, K.85/16, T.27.9.1985, AIII\{KD C.2I, s.21? vd.
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1982 Anayasasrnda bu, "Kiqi
Ote yandan , Qok partili

quluyla

liberal

veya

politika

bir

ve Odevle]"i"

bdliimrinde 18 inci madde ile duzenlenmiqtir.
ters diigm,emeh ko2, 1961 Anayasasrnln qalrgma hakkr ve oclevirril0l

rniida-

alanrnda

ekonomi

iktidarlarrn

haleci

ilkelerine

Anayasa

Anayasamtzda,

Haklarr

rejim,i benimseyen

demokratik

izlernelerine

engel

dtizenieyen 42 nci maddesinin gerekqesinde qalrgrnanln
bir hak oiarak dtzenlenrnig olmastnul "...Devletin herkese

bulunmarnaktadtr."

iq bulmayr kendisine vaztfe edinecegi..." anlamtna geldi['i
demekte; "Kamu

Yarannrn

Kamu Hizmeti

Niteliii

letleqtirilmesi

Usul

Anayasaya

Krldrgr Hallerde

Zorunlu

belirtilmektedi r.

Taqryan Ozel Teebbrislerin Devve Esaslarr Hakkrnda
tartrqtrSr K.85/16

uygunlufiunu

3. Kiqinin yaqrna, grictine ve cinsiyetine uygun bir'

Kanun"tln
sayrh ka-

iqte

galrqtrrrlmast

kadrnlann

rannda da,
iktisadi gortiqleri katr ve doktriner olmaytp,
uygun politikalar

tilke koqullanna

1924 Anayasasrnda

Nitekim

deiiqiklikle,'Devletgilik'
biri

niteliklerinden
Anayasalannda

izlenmesine aErktrr.

L937 yrhnda

Ttirkiye Cumhuriyeti
sayrldrir

halde

yaprlan

Devleti'nin

1961 ve

gocuklar', geltqler ve

dtizenleyen 1961 Anayasasllllll

gerekqe-

sinde, bclyle bir maddeye gereksinim duyulmasllta "...iq
alanrndaki

hukuku

ciddiye ahnmadrir

hrikiimlerin
bir

heniiz yeter derecede

mernleket..."in gerekge olarak

gcisterilmesinin altr gizilmelidir.

1982

devletqilik ilkesine yer verilmemiqtir.

ve

galrgma qartlarr agrstndan ozel olarak ko-

runacaklannr
"...Atatrirk'tin

hakkrnr

4. 1961 Anayasaslnln 44 tincu ve I9B2 Atrayasasrnrn 50 nci maddeleri dinlenme hakkrnl ve bu hakkrn bir
parEasr olan ilcretli bayram ve hafta tatili ile ricretli yrllrk

Bununla

Anayasa,

beraber

politika

takibine

iktisadi

politika

elveriqli
takibine

liberal

olduiu

bir

kadar

iktisadi
karma

bir

de miisaittir."

izin

haklarrnr

Mahkemerniz
karannda

demektedir.

Ancak

dtizenlemektedir.

1961 Anayasast

Atra.vasa

zanlantnda verdiii

bir-

-en aztndan haita tatili ve nufusu olt binderl

fazla olan yerler agrsrndan- bu sadece bir hak deffil ayrlr

b) Qahgm.99

ve Siizleqme

Ozgtirltigiiroo

zamanda

-ristti kapalr

algrlanmrqt,r.l 02

bir

"sekilde-

bir

odev olarak

1. Qahqma ve sdzleqme cizgrirhigti L924 Anayasa5. 1982 Anayasaslltln Danrgma Meclisi tasarlslltln

srnrn 70 inci, 1961 Anayasasrntn 40 rncr ve 7982 Anayasasrnrn 48 inci

maddelerinde

dtizenlenmiqtir.

1961

Anayasast 42 inci maddesinde gahEma hakkrnr (1982 AY
m.49), 44 rincti maddesinde dinlenme hakkrnl ve ricretli
hafta ve bayram tatili hakkr ile ficretli yrlhk izin hakkrnr
(1982 AY m.50) ve 45 inci maddesinde ticrette adaletin
sailanmasr

(1982 AY m.55) drizenlenmiqtir. Angarya

yasair 1961 Anayasaslnrn "sosyal ve iktisadi Haklar ve
Odevler" btihimrinde 42/IU maddesinde dtizenlenmiqken

99 Kaboflu, Qahqma cizgrirlii$ti ve hakkrna, gahqma hakkr olarak
sosyat hakiar araitttda yer vermektedir. bkz. KABOGLU,
age, s.238.
100 Bu aqrdan L982 Anayasasrnrn 48 inci maddesinin I inci
serbesttir'
yeralan "Ozel teqebbtisler kurmak
fikrasrnda
htikmri ile drizenlenen rizel giriqim iizgtirlti['tl sdzleqme iizgtirhiiuntin
bir tiirevidir.

mali

hrikrimler

arastnda yer alan

ticret gelirlerinden
vergilendirilmez"

1 73 / I I ' d e " ^ r \ y l r k v e

asgari ucrete tekabtil eden miktan
demekte ve tasarlnttr Gegici 1 inci

101 1982 Anay as as r nr n 49 unc u r naddes i ni n dr i z enl em e tar z tuc l a
"galt$rna iidevi"nden ne kastedildigi
pek anlaqrlam am ak tadr r . N e v ar k i m addeni n 1961 Anay as as r ndak i 42
i nc i m addes i r i qti nc ti fr k r as tnc l a " Angal 'y a y as ak tr r '." c l em ek te, s on fr k r as r nda i s e " M em l ek et i hti y aql ar l nl n z or utr l u
krldrfr alanlarda vatandaqhk rjclevi niteliffi alan beden vey?.t
qahqm al ar l nr n gek i l v e gar tl ar r , dem ok r ati k es as l at'a
fi k i r
uygun olarak kanunla duzenlenir." demektedir. Bu fikra 1982
Anay as as r nda " Z or l .a Q al r r s tr r m a Yas affr " baql r ['r al tr nc l a
"Kiqinin Haklarr ve Odevleri" bijlurnrinde 18 inci macldesincle
dti z enl enm i qti r . Buna gdr e, m addeni n bi r i nc i l i k r as r nc l a " H i q
k i m s e z or l a qahqtr r r l am az . Angar y a y as ak tr r '." detnek te,
i k i nc i {i k r as r nda i s e " $ek i l qar tl an k anunl a c l uz enl enur ek
icindeki
sureleri
veya tutukluluk
iizere htikrimliillik
qahqtrrmalar; olaianristri hallerde vatandaqlardan istenecek
zorunlu krldrir alanlarcla
hizmetler; tilke ihtiyaqlannrn
beden v e fi k i r '
ongr i ni l en v atandaqhk r i dev i ni tel i fi ndek i
gahEm al an, z or l a qahqtr r m a s ay tl r nl :t2."detr l ek tedi r .
f02 AYM 8.71/32,K.71165, T .13.7.1991,AY1\4KD C .9, s .567- 580.
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maddesinin

6

ncr

drizenlemektedir.
yrirtirltik
ktim

da

fikrasr

yrhnrn Bakanlar

uygulanma

problemiyle

Milli

Gtivenlik

tielirlenece$ini

giiriil dtfti

madde

Geqici

hiikmtin

sdzkonusu

Kurulunca

tizere

ARGUMENTUM

gerekmi.;tir.

Sos.yal al anda iEqi ve igveren miicadele

ederlerken egit araqlar kullanrrlal'sa
bu miicad'ele toplurna

ancak

o zaman,

zarar verici olmaktan

qrkar. Aksi

ilgilidir.

$u var ki stjzkonusu hti-

halde grevsie lokavt ile lokavtsrz grev ayrr sonuglan verir

Konseyi

Anayasa

(...)

Komisyonunda

tasandan grkartrlmrqtrr.

(...) Siyasal grevler ve lokavtlar ile, dayanrqma amaqh
c) Sendikal

ilzgiirliik

1. Sendikal

dzgiirliik

ve Hak1u"L03
ve haklar

grev ve lokavtlar,

esas itibariyle

bir sendikaya iiye olma ve tiye olmarna

sendika kurma,

ile sendikal dzgiirhiklerin

tizgrirltik ve haklan

savunma

olan toplu iq sdzleqmesi hakkr, gl'ev hakkr ve

araqlan

lokavt hakkrndan

oluqmaktadrr.

L924 Anayasasrnda

Anayasalarr

konuyu

dtizenlemiqlerdir.
genig

oldukqa

Ben

ayrrntrlr
burada

gtizden

oldufunu

bir

konunun
uzak

hukuka aykrn olarak nitelendirilmiqlerdir."
demektedir. Siizkonusu htikmtin odak noktasr, gerekgesinde yer alan 'denge" fikrindedir.

bu

karqrn 1961 ve 1982

konuda bir hrikme rastlayamamamrza

Sekilde
srnrrlarrnrn

3. Bir igveren hakkr olan lokavt hakkrnrn bir
insen hakkr hatta temel bir insan hakkr olarak dtiqiintilerek anayasal teminata kavuqturulmasr ve de grev
hakkr ile bir tutulmasr yanhqtrr.

tutmadan

rineminden ijtiirti sadece lokavt hakkrna def.ineceiim.

rT. EKONOMiK
HAKLARDAN

2. 1961 Anayasasr grev hakkrn t 47 nci maddesinde
dtizenlerken

lokavt hakkrnr dtizenlememigtir.

genel grev ve lokavtlar., iqyeri

iggalleri, direniqler ve verim driqiirmeler anayasada

Maddenin

F'ARKI

HAKLARIN

SOSYAL

VE TiNNiRLERiYT,N

cnei$Mnsi MESELBSitiznnixn BiR KAg Nor

gerekEesi,

I . Yukanda

da belirttigi m tizere boyutlararasr

gizgilerin o kadar kesin olmamaslnrn
"...Lokavt hakkr da, mahiyetinden doian farklrlrklar
grev hahkrna
Ancak,

muvazi olarak kanunla

bunun

zikredilmesi

bir
igin

insan

hahkt.

diizenlenecektir.

olarak

yoktur.

sebep

harig,

anayasada

Nitekim,

difl'er

anayasalarda da durum boyledir."

Bkonomik

iizgtirliik

yansrmalan

bunlann

do$urabilir.

Orneiin

fikrinin

ve gerekgesinde,

anayasal hak olarak tanrnmast bir denge

sonucudur.

belirlenen

Lokavtrn

diiqtincelerin

yasaklanmasl

konusunda

uygulanmasl

halinde,

iqverenlerin elinden tek mticadele ve mukabele oranlnln
alrnmasr
hakkrnln

sonucu

do$ardr.

Varl$t

tartt.Etlan

anayasal gtivenceye kavuqturulmasr

oldupu

sosyal karakterlerinin

birer sosyal hak oldu$u izlenimini
adil ticret hakkr, ekonomik

doiurabilir.
olmaktan

Ya da miilkiyetin

srnrrlandrnlabilmesi

rizgtirlii$ri ve hakkrnrn
Ancak

niteliii

sdzctiitinde

Ottirti bunun bir sosyal hak

zehabrnr dopurabilir.

durumu

kamu

mtilk

edinme

bir sosyal hak oldugu

zannrnr

kiginin

grkarmaz. Qtinkti

mali
kiqinin

boyutuna

iligkin

dog'rudan doSruya

aktifl erini ilgilendirirler.

lokavt

bu nedenle

2. Ekonomik cizgiirliik ve haklan
ayrrma gabam esas itibariyle
zamanda bireyi

103 Kaboilu,
araglan
Sosyal
arasrnda

sosyal haklar:la gegiqebilir.

ve haklann

biriken sosyal karakterinden

yaranyla
"...Lokavtrn

bir sonucu olar:ak

afirr basan bir hak olmasrn kargrn "adil"

demektedir. Buna karqrhk 1982 Anayasasr lokavt hakkrnr
anayasal teminata (!) kavuqturmuq

ekonomik iizgrirluk ve haklar

sendikal dzgtirltik ve haklar ile bunlann savunma
olan toplu iq sdzleqmesi hakkr ve grev hakkrnr "Toplu
haklar
sosyal
H a kl a r"
o l a ra k nitelendir iler ek
yer vennektedir. bkz. KABOCLIJ,
age, s.244-25L.

sosyal haklardan

sadece sistematik

bu cizgtirltik ve/veya haklar

do$ru olarak konuqlandrrma

amaghdrr.

deiil aynr
karqrsrnda
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Ekonomik
yutunu

dzgtirltik

ve haklar

dcffr"udan ilgilendiren

maslna karqrn sosyal haklar
iliqkin

haklardrr.

dzgtirhiklerden

kiqinin

mali

bo-

cizgrirltik ve haklar
kiqinin

Sosyal haklann

en dnernli farkr

ol-

ekononrik hak

efitim

ve cif retim

iizgrirlriiri

ya

devletin

iinem

demekte,

1982 Anayasastnlrl

Haklann

Srnrrr kenar baqlrkh 65 inci maddesinde de,

da sosyal grivenlik

iradesinden
bir

faaliyetinin,

bir

lirlenen gi5reulerini, ekonomik istikl'arrn

korunmasrnl gozeterek, nrarli kaynaklannnr

Devlet bu gcirevlerini (scjzkonusu qabasrnr ),
istil<rarrn

refah, huzur ve mutluluSunu

ekonomik

ve sosyal

maddi

ve

gerekli

qartlan

manevi

sailamak;

kiEinin

sosyal hukuk devleti ve adalet
surette

varhirnrn

haznlamaya

srnrrlayan

kaldrrmaya,

engelleri

siyasal,
insanrn

geliqrnesi

53 tincri ve 1982 Anayasabir ger-

gevesi gizilmiqtir.
1961 Anayasasrnrn Devletin
Srnrrr

it<tisadi

ve Sosyal

kenar baqlrir ile chizenlenen 53

rincri rnaddesi,
"Devlet,

bu Btiltirndel04

amaqlara ulaEma

10 4

m aIi

yerine geti-

Dikkat edilirse 1961 Anayasasrnda 6lEut "iktisadi
geliqme iie mali
Anayasasrnda

bu

kaynaklarrnrn
"ekonomik

gozeterek, mali kaynaklannrn
Anayasasrnda "iktisadi

yeterligi"

istikrarrn
yeteriiliii"

iken,

1982

korunmaslnl
olmugtur'. 1961

geliqme" ve "maii kaynaklann

gahqmaktrr."

srnln 65 inci maddeleri ile scizkonusu gabanrn

Odevlerinin

gdzeterek

iil<;tistinde

igin

diyerek bu gabanrn altrnr gizmektedir.

4. 7961 Anayasasrnrn

korunmasrnr

ycterliligi

recektir.

"Devletin temel amaq ve gdrevleri, (...) kiqilerin ve top-

baidaqmayncak

yeterlili[i

demektedirlo6.

ekonomik

1982 Anayasasrnrn 5 inci maddesi,

ilkeleriyle

Ekonomik

ve

daha

taqrmasrdrr.

temel hak ve hrirriyetlerini,

Sosyal

"Devlet , sot;yal ne ehonomik al,anlard.a Anaya.sa il,e be-

kaynaklarrnrn

lumun

itl-

cilgrisrindeyerine getirir'."

bireyin

konudaki

bu

yeterligi

dzgrirlii['ti,

birer cizgrirhik olmamasrnrn erl

cinemli sebebi bunlarda

gabasrnln

ve

hakkr, cevre hakkrndan

pek s6zedilemez.

3. Sosyal haklann

gok,

ve

sosyal ozgiirliiklerden

scizedilmesine karqrn; konut cizgrirlti['ti, saihk

ozgtirliiirinden

geligme ile rnali kaynaklannrn

grisunde yerine getirir-."

sosyal boyutuna

sdzedilernernesidir. Konut hakkr, sa$hk hakkr, eiitim
6$retim hakkr, sosyal giivenlik

iktisadi

SAYFA:257

belirtilen itttisacli ue sosyal
iid,eulerini 105, ancak

1 9 6 1 A n a ya sa sr 'b u b ti l tim de belir tilen iktisadi ve sosyal
amaqlara ulaqma <idevleri'ndqn bahseder"ken, 1982 Anayasasr
'sosyal
ve e ko n o mi k alanl ar da Anayasa ile belir lenen
giirevlerin'den bahsetmektedir. ilkinde bu maddenin uygul a n m a a l a n r a E rk b i r gekilde belli iken ikincisinde bu

m addeni n uy gul anm a al anr tam am en uy gul ay r c r l ann
,y or um una br r ak r l m r qtr r '.
105 Belirtmek gerekir ki devletin iidevleri deiil gtirevleri vardrr.
Odev anc ak v atandagl ar i qi n s c i z k onui ., ol obi l i r . Or negi n
1982 Anay as as r ( Vatan
H i z m eti )
k enar baqhk h 72 nc t
maddesinde "Vatan hizmeti, her Trirk'tin hakkr ve cidevidir"
demekte; (Vergi 6devi) kenar baghkh 73 uncu maddesincle
"Herkes, kamu giderlerini karqrlamak izere, mali gticrine
gdre, vergi tjdemekle ytikiimli.idiir"
denrekte; (Zorla
Yas apr ) k enar baghk h 18 i nc i m addes i nde de
Qahgtr r m a
"Hig kimse zorla gahqtrrrl arr.az. Angarya yasaktrr. -$ekil ve
qar tl an k anunl a dti z enl enr nek r i z er e hi i k i l ntl i l Ii i k
uc y a
ola{anustii
ttttuklu.luh siireleri igirtdeki qalrqtrrmalar;
tilke
hallerde
uatandq.slardun. isten.ecch hi zrne tler;
krldr['r
cingcirulen
zorunlu
alanlarda
ihtiyaqlarrnrn
uatandaql* 6deui nitcli{ittdeki beden ve fikri gahEmalart,
zorla qahqtrrma sayrlm az" demektedir. Devlette scizkor-tusu
olan yetki ve gdrev iken, bireylerde sozkonusu olan irade
(yiikiimltiltiktiir).
iizgtirliiiii
ve iidevdir
106 Si i z k onus u m addel er i n k enar baghk l ar r dahi i k i antr .y i i s a
arasrndaki bakrq agrsr {arkrnr yansrturaktadrr. Ilkinde
getirebilmesinin
yerine
srnrrr,
devletin
talepleri
haklarlnln
srnrrl
ikincisinde ise bireylerin
talep
gc i s ter i l m ek tedi r . Bu; 1961 Anay as as r nr n es as i ti bar i y l c bi reylerin temel hak ve tizgrirhikleri merkezli, LgBz Anayas as r nr n i s e dev l et m er k ez l i ol dui unu
s oy .l ey en gc i r ugl er i
desteklemektedir. Ozellikle bkz. Btilent TANOR, Iki Anayasa
L961-1982, 2.b. (trplc basrm), istanbul-1991.
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yeterligi" e$ gtdiirnlti

iki oiqtii iken, L982 Anayasasrnda

iradesidir.

"ekonomik istikrarrn

korunnlast" oncelikli cilgtt haline

kanunen

getiril miqtir.

"iktisadi

B u arada 1961 Anayasasrndaki

geliqme"nin 1982 Anayasastnda "ekonomik istikrarrn
da

olmastnln

clontiqttiriilmiiq

korunmasl"n a

altr

Devletin

korunmalarrnrn

f)evlet

sosyal

giirevlerini

haklarda

kamu

r:erqeklegtirici faaliyetleri

bunlarr

gdrevi yuk-

kurma

gcirevidir. Bir

bunlarrn

sebeplerle bireye
siiyleyebilme

giirecektir.

Eeklinde

birer

hak

talep

ni-

olarak

yukanda

karqrn
bizzat

olan

siizkonusu

hizmetleri

telendirilebilmesine
5. Devlete sosyal haklarda hem teqkilAtr hem de

saglanmasr

teqkilAt veya bir faaliyetin kurulmasr scizkonusu degildir.

Yoksa

g iz i i m e l i d i r .

gcirevi, bunlarln

konudaki

bu

hakkr

aqrkladrirm
verdiklerini

giiqtiir.

rniz oldukga

lenmiq olmasrna karqrlrk ekonomik cizgrirltik ve haklarda
asrl olan, "{izgtirlrik" mefhumundan

kaynaklanan

bireyin

HAKLAR
Vchbi

VE ODE\rLER

HACIKADINOGLU

karqrhffr olarak tanrmlarken
'Hak'
ilgilendiren

scizcriitintin deiiqik
"A nrn B de hakkr

anianrdrr. Spinoza bu anlamdaki

anlamiart
vardrr"
hakkr

vardrr. Rizt

ttirncesindeki
'griq'

terimler"i

iginde tanrmlarrrak istiyor"du. Ona gcire A nrn halckr, A nrn
B rizerinde uygulayahileceii
hakkr olduiu

karqrlr['r olarak
kurtulmak
olduiu

gibi bir

hiq de kolay deiildir.

aqrkga bilinmeden

karqrhir olduiu

dongrisellikten

Ustelik,

hakkrn

ne

onun her zaman bir ddevin

neye dayanarak soylenebilir? .

grigtrir. Ancak, kesinlikle
D. Ross'a gcire'hak'

bilinen kimselerin bile haklannr alamadir
gore hakkrn, etik bakrmdan bir

dr.rrumlar bulunduiuna

bir yandan da odevi hakkrn

tanrmlamak

(semantik) hir ydneltimi
gegtiii

sdzcriirintin anlambilintsel

(reference) yoktur.

iqinde bu

griE oldug'u kabul edilse bile, edimsel olarak onun bir gtig

terimin

olduiu

yine de, koqullayrcr olgularla koqullu sonuglar arasrndaki

soylenemez.

Hakkrn, yasanrn desteklediii bir iddia oldufunun
s6ylenmesi durumunda

da benzer bir

uyusmazlrkla

karqrlaqrrlz. Hakh bir insan, ya bir iddiada bulunm aya
gerek gcirmediii ya da hakkrntn bulunduSundan habersiz
oldufu

olabilir. Fakat bu

igin bir iddiada bulunmamts

onun bir hakkrnrn bulundufu

trimceler', bu terimi

baglantryr

gdstererek,

kavramrnln

tam

bir

korumak

haklr

odevinin kargrhir
gcininrir'. Ancak,
haklann

olan

bulunabilecegi

nrmlanmasrndaki
daha az deiildir.

bir

kullanrldrgr

-belli bir

saglanayr

FIak
durum,

alanda- kendj
gibi davranma

amagladrir

Hak kavramr bireyin cizerk istenE bildirimini

durumdur'.
belirtir.

gergeiini deiiqtirmez.

kimseden

olarak tantmlamak
hiq

uygunlukla

fakat

yazrlabilir.

amacryla dilediii

ve gticiinii

ozgiirltik

Her durumda,
Hakkr,

yeniden

yasal dtizenin, bir kimsenin
grkarlannr

kullanmadan

odevin

baqka birisinin
en kolay yol gibi

karqrlrir

olmayan

olasrlrfr bir yana, cidevin ta-

giiglrikler de hakkrn tantmtndakinden
Oyle ki, bir yandan

hakkr

cidevin

belli bir durumdaki

bir kimsenin

hakkr

o kimsenirr

grkarlarrnrn baqka bir kimse ya da

kimselere karqr korunmasrnl sa$lamaktadrr. Burada asrl
sorun, insanlarrn, belli durumlarda yasalarca korunnrasl
gereken

haklarlnrn

haklar, pozitif hukuk
yalnrzca

yasa

bul unup

bulunmadrirdrr'.

yandaqlarrnrn cine stirdriiti

koyucunun

korumayr

uygun

Yani
gibi,

gdrdrigti
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qrkarlarla ilgili olup bunlara, olsa olsa, bir de gelenek ve
gcireneklerin belirlediii
yol<sa

insanrn

moral haklar

gelen

dogasrndan

korunmr.lsrnr zoruniu

krldrfr

bir takrm

azelliklerin,
hak]ar

da var

mrdrr? Iqte hak konusuircla onemli olan, ltu sorullun
yanrtlanmasldrr. Buirun igin de genellikle hakhhk olarak
niielenen
Hak

durumlann

kavramlilrn

kaynailrun
gercek

ar:aqtrnlnasr ger:ekir.

ani amr

da

ancak

onun

kaynafinrn ireiirlenmesiyle anlaqriabilir. Ote yandarr, hak
kavranr

Grintinriize d-ek insanrn bu aqrdalt gdruiememiq

mr eklenecektir,

ancak toplumsal yaqarn iqinde ortaya Erktrirna

g c i r e "d n c e t o p i u m s a l y a Q a m r n h a k l a r l a i l g i l i c i z e l i i k l e r i n i

olntast, hukuk ve etik gibi, insanlar arasrndal<i iligkileri
konu alan sistemlerin agrklanmaslnda buyuk tutarsr zirk
ve Eeliqkilere dugulmesine neden olmugtur. Bunun trsl<i
Yunancla boyle olmasr doial

karqrlanabilir.

Briti-irr

c a n l t l a r t n k e n d i z a m a n l n d a n a s r l s a l a r c i . v l ey a r a t i l d r f r n r
rjne stiren Aristoteles'in, itrsanrn insanlrgrnr toplLrrnsill
yaqamdan

kazandrgrnr

d.,Eiinebilrnesi olanaks rzdt.

Aristoteles, olsa olsa, insanin toplumsal yaganr drgrnda i.l'i
bir yar;am surdtiremeyecegini duqunebilirdi. Nitekinr r-ryle
dtiqrinriyordu. Daha sonra goksel olarak nitel;inen dirrler

ele almak gerekiyor.

d e i l k i n s a n t n c i t i g r i n n r e h a t t a l < c i n u E m ay . e t i s i l ' l e b i r l i l c t e
Topl um iqinde yagayan insan, tek baqrne ya.Qayan
insan vil da hayvan
iqgridlilerinin

tutsair

durumunda

degildir. Orneiin

Ium iEinde yaqayan insan acrktril
qikmak ve ilk elde ettiii
deiildir.

o,

zarnarl hemen ava

avla karnrnr doyurmali zorunda

eli altrnda bulunan

sonsuz geqitlilikteki

secip, yine kendisi iqin en uygun olan zamanda bunlarr
yaEamrnr, tek

6lgriqt,tiriilemeyecek
Toplumsal

bir

yaqamdaki

ozellikleriyle

de

baqrna ya$ayan insanrnkiyle
rizgtirlrik
insan,

srnrrlr

iqinde

stirdtirebilir.

bedensel

deiildir.

Kanatlarr

bu-

stile yrizmeye elveriqli olmasa bile okyanuslarr agarak
istediii yere gidebilir. Yani toplum iginde yagayan insan,
tek bagrna yaEayan insarra bakrqla sonsuz denecek bir
cizgtirluk igindedir.

gdre, insanrn

toplumsal

yaqaml

ozgrirlrik elde etmek iqin segtigi, hatta onun, toplurnsal
yaEama girrneden iince bir tilr hayvandan baqka bir gey
olmayrp, gerqek insanhirnr toplurnsal yaqamla kazandrir
sciylenebilir. Bu da insanrn, iizgiirlrigunti oldufu
insanhirnr
tirettiii

filozoflarda da hjq bir defiSikliie
sdylenebilir'. Orneiin

da baqka insanlann

anlamrna gelir.

gibi,

.yardunryiat hendisinin

uffranadan

surdufiu

H o b b e s ' a g i i r r - 'b i r t o p l u n r s a l y a E a n )

iginde cirgutlenmerniq bir insan, doiasr bakrnrrndan,
bencildir ve baqka her insana driEmandrr. Her nrsanlll
her qeyde, hi: arada baqkalar'lnm beCeninde de, hakkr
vardrr. Bu insetnrn iizgiirltigu tam ve yetkindir.

insanrn

dofuqtan

dzgtir olduiunu

yalnrz Hobbes da deiildir.
rumdaki

cine stiren

Locke'a gore de doial

du-

insanrn kendi uygun gcirdr,igugibi Cavrannrii

dzgiirlUgri vardrr. J. J. RousseAu'ya gdre de "Illsan ozgtir'
doimuqtur

ve her yerde ztncrrl enrnig durum dadrr'". B u

dtiqtintirlerin
anlamak

insanr insan yapan da onun doia kargrsrndaki bu
Buna

b a S r m s rz o l a r a k d t i q r i n m e i d d i a s r n c l a b u l u n a n g a i d n q

yaplslnln

lunmamasrna karqrn istediii yere uqabilir. Redeni uzun

6zgrirlriiridrir'.

Bu yanlrq insan anfayrqlnrn dinsel inangir,'dort

*,op-

yiyeceltler arasrndan kendisi igin en uygun gordriklerini

yiyerek

yaratrldr$rnr bildirir.

gibi, bedensel yaprsrnln ya da

scizunti ettiii

cizgrirluklelin

ne olduiunu

olanaksrzdrr. Ya,ianrrrlr stirdrirnrek igin iq-

gridristintin gosterdiginin drqurda hiq bir yol bilmeyen bir'
insanrn cizgtirhiiti, olsa olsa., yaqanl yerine olrinru seQnte
cizgrirluiri

olabilir.

cizgrirltiiti bile

Oysa

verdigi

doianrn

in sana

kuqkul udur.

cirgtitlenrne iginde bulunmayall

boyle bir

Toplumsal

bir'

insanrir, kendisine bir

ozgtirluk safiiayabilecek bilgisi olamaz. Bilgisi olsavdr bile,
tek baErna bu bilgiden yararlanacak

araq ve gel'eq

yapamayacair iqin cizgrirlrik yine sozkonusu olamazdr.
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insanlar

deiil,
bu "dofuqtan

Buna karqtn driqrintirlerin

insan, etik ycintiyle necieinsellik yasalartndan bairmsrz
Grinrimtizde de bdyle bir

varlrkdrr.

cizgrir bir

gerEekleSen iqbirliginin

rinin iidrir.

anlayrq en sistematik biEimine ula gmrgtrr. Kant'a gore

yani

arasrnda

srirmtiq ve Kant'ta bu

rizerinde direnmeleri

lUk" kavramt

cizgrir-

ARGUMENTUM

Ancak,
yeterli deiildir.

yalnrz

baqrna iqbirlifii

Otomobilin

gaida ya da bir f abrikanrn

de tiretim

icat edilmenrig olduiu
bulunnradrir

igin
bir

bir yerde, ne

dzgriritiie inanan .re etik iliqkiler sozkonusu olduiunda,

kadar qok insan ne kadar uzun srire gahqrrsa galrqsrn

dopa karqrsrndaki dzgrirhikten btisbtitun baqka tiirden bir:

yine de otomobil riretemez. Genellikle her ttirlri tiretinr

tine srirenler vardrr.

driqunrilmesi gerektiiini

dzgtirhigtin

da yine de

Aynca, ortak bir yiinetim altrnda bulunmaylp
birbiriyle

etik iliEkiler kurabilen

dugtinetrler de vardrr. Bciyle dtiqrinenler,

bulunabilecefini

yaparak ortak tiretimde bulunn]ayan

iqbirlifi

birbiriyle

drqrnda bir

belirlediiinin

iqgridiilerinin

insanlarrn,

insan topluluklarrntn

nasrl

ozgri.rlriiunti

davl:anrqta

b ulunma

edebilecekleri

honusu uzerinde

iqin, fabrika, yol, su, enerji gibi bir gok altyapr kuruluglannrn gerekli oluqu bir yana, bu kuruluglardan

rarlanmayr ve riretimi gergeklegtirmeyi olanakh krlacak
bir

bilgi

birikimi

topiumsal
birikimin

de gereklidir.

yaqamrn baqlamasrndan

Bilgi

de altyapr

da

beri stiregelen bi r

tininri olarak ortava crkar.

elde
Eski zamanlardan beri i.iretimde birikinrlerin

de brraz dtigtinrirlerse,

tjne stirdrikleri g0rtiElerin anlamsrzhirnr

ya-

iqbirliiinin

gcirebilirler'.

ve

peyr, bilerek ya da bilmeyerek, gcizardr edilmiq

ve tiretimin tek tek insanlann gabalannrn birleqmesinden
ozgrirhik anlayrsr iginde bir in santu

Doiugtan

stiz edildigi zarrrarr bu hak kavrarnr da, trpkr

haklanndan

doiuqtan cizgrirltik kavramr gibi, btittin anlamtnr yitirmiq
olur

hak,

Arinl<ii

insanrn

baqkalanyla

ortaklasa

olugan bir ortak gabanrn urtinii

olduiunu

gelenek olmuqtur.Oyle

diyelim

fabrikasrnda

gergekleqtirdifi

riretimden

tirettifi

tanrmlanniadrir

zaman ona bir anlam vermek olanafr

birinin

Boylece, insan iizgtirltiiri
dtigtimrizde, her toplumu,
riyelerine

dafrtan

rireten ve bunlart

dzgrirltikler
birer

dzgrirhik

uretim

birligi

kabul etrnek zorunda kalrnz. Gergekten, tek baqrna yaqayan ya da iqbirlifi
tiyesi olmayan

Orneiin
belli

bir

bir

drizeninde orgtitlenmiq bir toplumun
insan,

ozgtirltiklerin
y:f:z kiqinin

bir

toplum

iginde iqbirliiiyle

zerresini

yalntzca o

edilmekte

ve tartrSrna bunlardan

riretime katkrsrnrn nasll hesaplanacair

her'

konusu

bile

tiretemez.

sayrda grighi ya da bilgili

200 yrl tjnce ne kadar

gok

insan ne kadar Eok gahqrrsa

gahqsrn bir tek otomobil bile riretemezdi. Demek ki iiretimde belki de en briytik pay insanhirn
Birikimin

altyapr birikiminindir.
kalanrn
olduiu

da trimtiyle

bilgi, teknoloji ve

payr grktrktan sonra geri

katrhmcrlarrn

gabalarrnln

sciylenemez. Qrinkri aynr katrhmctlar

tirtinti
iqbirliii

etmeden tek tek qahqarak hig bir qey riretemezlerdi.

gahqtrir bir otomobil fabrikastnda

s t i r e d e y : U . zo t o m o b i l

uzaklrklann

kabul

Oysa gtintimtizden

tizerinde bttaz dtiqrin-

baqka qrkar bir yolun bulunmadrfrnr

olarak gdrmekten

riretilen

ttimrinri

otomobil

rizerinde yoSunlagmaktadrr.

bulunamaz.

kendi

otomobillerin

bir

fabrikada gahqan igqi ve ycineticilerle anapara sahibirrin

driqen pay olarak

kendisine

tiretilen

ki,

kabul etmek

tutsakhirndan

tiretiliyorsa

kurtaran

otomobilin

cizgrirluk aracr olduf u aqrktrr) bir tek kiqi

BOylece) riretimin

(insanlarr
bir

aynr siire

kimleri

trirnrintin,

insanlr[rn

tizerinde gergekleQen bir iqbirlifinin

biri-

rirtinu ol-

dufu gciniltiyor. Bu dururnda riretime katrlan insanlartn
tek

harcadrklarr

iEinde, brittin bir otomobil tiretmek qdyle dursun, onun bir

tek

vidasrnr bile riretemez. Yani ozgtirltik tek tek insanlann

diyoruz) iiretimde

qabalarrn (bu gabalara'entek'

hiq paylnrn

bulunmadrir

sonucuna
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varryoruz. Bunun
doirudur.

nindriiti

bir karara
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6nce

varmadan
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olmast gerekir. Royle bir yarglnrn, riretimi konusuuda
giintimriz insanrnrn

geleneksel olarak

zihninde

,ver-

leqmig olan ]<avramlarla baidaEmadrfr aqrktrr. Ancak, bu

emek kavramt rizerinde bira z daha durmak gerekiyor.

b a f i d a q m a z l r i r n n e d e n l e r i n i i t l c e l e m e y e g e g r n e d e r - rd t t c e ,
Tek baqrna yaSayan bir insan, yaqaml boyunca ne
kadar btiytik bir emek harcarsa harcasln, onun, yaEamlnl

ttirden hiq bir iiretimde

sailayacak

insan,

eden

iqbirliii

insanlarla

riretil en ozgrirltikleri n

toplumca

tizerinde

deieri parayla olqrilmekte ve her birey, bir takrnr ozel

yaSamrnr

durumlarla hastahk ve oirim gibi dofial olumsuzluklar bir'

cinemli

tilEride ozgtirltik

('cizgrirlegme aragl art' yerine kr saca

'tizgi.irltik' terimini

drgrnda

srirdiirebilmenin

Grinumiizde

bulunamayacafrnr

saptamrqtrk. Oysa belli bir insanlrk birikimi
baqka

yapmak uygun olacaktrr.

kargrsrnda bir cizgrirleqme

drqrnda, doia

srirdrirmenin

t a m b i r a g r k la m a s r n l

bu olayrn ne anlama geldiiinin

yana

boll uEu ve

brrakrlrrsa, Parastnln
ustalr[r

kullanmadaki

orantnda

bu

parayl

6zgtirliiklerden

pa-v

b u 6zgtirltigiin

almaktadrr. Bu durumda, para bir dzgrirleEnle al'acl ig-

bireysel gaba ya da emek olarak herhangi bir kargrhffrnrn

levini gdrmekte ve bireylerin ozgtirltikleri trastl paylag-

Uretilen

flretmektedir.

kullantyoruz)

trklarr sorusu bireylerin parayl nastl kazaudrklarr so-

soylenerr.ez.

bulundufu

rusuna driniismektedir.
bir

GerEekten, uygar

toplum

iginde ozgrirltik

iiretmekte

olan insan, tek baqtna, yalnrzca yaqamrnl

stirdrirmek

zorunda olan insanrn harcayacaffr qabadan

daha qoiunu
harcayacair

def'ildir. Her iki insantn da

harcamakta

kendisine verdiii

gaba doianrn

fiziksel ve

dtiqtinsel gtictin citesine geEemez. Tersine, uygar topluminsanlardan

lardaki

verdifl'i fiziksel

amattjr

ve dUgiinsel gticiin ttimrinri

harcayamadrffr

katrlmada

bcihimti doianrn

bir

tiretimine

harcamaktadrr.

iqinde rirettiii

kattrir

kurallara

alacaffr payllt, yani kazanacair

pal'allln, onull uretinre
kabul edilnrek-

nasrl hesapl allacaitntr

vermek, cizgtir'ltik dairtrmlllrn

tiretime

katkr 6l-

gtisune gcire yaprlmasr gerektifiir-re karar vermek kadar'
kolay olmamtqtrr. Oyle ki, gr.inrimuziin butr'in toplutnsal
sorunlarlnrn, bu, riretirne katkr dlqiisunr.in belirler-Inlesinde driirimlendiii

soylenebilir.

Son aqamada tiretimden

bilgi

degerden

dugunti-

ozgiirluklerclen

lebilirse de, grintimrizde, het'bireyin

karar

egemel-l olatr

gtire dairtrldrfir

tedir. Ancak iiretime katkrnrn

harcamastndan deiil, dofruca, toplumsal iqbirlifiyle
onun

giiglerin belirlediii

toplunla

iqbirliiine

arasrndaki fark, onun toplum iqindeyken daha qok gaba

birikiminin

siyasal olarak

olan katkrsr iilgrisrincleolmast gerektiii

Demek ki toplum uyesi olan insantn, yalntz baqrna yaqadrgr zaman riretebilece$i ile toplum

rekse paranln,

kendisine

igin artan giictinri spor ya da

sanat ve dtigrince alanlannda

zamanlara dek gerek dzgrirltiklerin ge-

Yakm

elde eciilen karrr-r ug

kesim arasrnda dagrtrlmasr gerektifii bigiminde bir LLzlaqmaya vartlmrg olduiu soylenebilir. Bu kesimler entel<,

kaynaklanryor.

anapara ve devlet olacaktrr'. Ancak, her kesimin payllllll
Bciylece, yeryizuntin

brittin bagka toplumlanndan

yalrtrlmrq olarak, yalnrzca kendi riyelerinin iqbirliffiyle
belli

bir

uygarlrk

drigrinursek,

bu

duzeyine gelmig olan bir

toplum

her

birinin

toplumun

tiyelerinden

toplumca riretilen dzgtirhiklerdeki

payrnrn birbirine

eqit

ne olacair sorunu yine de gdzrimsriz kalnlrqtrr" Devletin
payl konusu, dentokratik bir toplumda, her kesimin
clolayll

ya

da

dolaysrz

etkisi

altrtrcltr br'rlunatr

parlamentoda tartrqrlmak izere bir yana brrakrl abilir^.
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Bciylece asrl sorun emekle anaparanln alacaklan payrn
Agrklamaya

sapt,anmasrnda qrkacakmrs gibi giirtinrirse de her bireyin
emeflinin

neye grire deier:lendirilecefii

sorununun

da

insanlann

qalrqrrirnllz

enrek

a'laylqrnrn'

gelecekteki eqitliffi konusur]a bir

ayclrnlrk

serpse bile, gtiniimiize dek hemen btitrin insanlarda ortak

Ecizuldrigti sdylene rrrez.

o l d u E u s c i y l e n e b i l e c e kg o n i q l e r l e t a m b i r k a r g r L l r k i q i n d e
Emeiin

nesnel cilgrilere gcire deierlendirilme-

olduiu

ciylesine aqrktrr ki,

sinin, ilk bakrqta sanrldrgr gibi, eski tarihlere dek giden bir

gtinrimrizdeki

gegmiqinin bulundugu

aqrklamasrnrn verilmesini

iireten

bir

gaba

Hrristiyanhirn

sciylenerrrez.Hatta

olarak

kabul

emeiin

edilmesi

deier

iqin

dof uqunu beklemek gerekmiqtir.

qekten Hrristiyanhia

de

Ger-

gcire Tann diinyadaki nimetleri

(biz

emek

bu

durum,

anlayrErna nasrl

insanlrirn

geldiginin

gerektirmektedir.

bir

GerEekten,

riretimin

salt emekle safflandrir ve herkesin uretimdeki

payinrn

harcadrir

eme[e

belirlenrnesi gerektiii

gcire belirlendiii

yer da

gciruqti yalnrzca gtintmrize

dek

bunlara cizgtirltikler diyebiliriz) herkesin onlardan eqit

srirmekle

kalmamrE

olarak yararlanmasl igin vermiEtir. Bu durumda, toplum

insanhirn

bir stire daha bu gonigrin etkisinden kurtu-

iqindeki griElri srnrflan kargrsrna almaktan

lamayacapr anlaqrimaktadrr. O.yle ki, belirli kurallara

qekinmig olan Kilisenin

her zaman

kimi cizgiirltiklerin belli ellerde

griniimrizde

de srirmektedir

ve

gore emek harcamayan ya da baqkalarlnrn harcadrffr

toplanmaslnrn bir agrklamasrnr vermesi ger:ekmigtir. iqte

emekten -yine belirli kuralara

herkesin kendi enreiiyle rirettigi qeylere sahip olabileceBi

rnayan kimselere tanrnan

kuralr buradan ortaya grkmrqtrr.

lumun bu kimselere karqr duymak zorunda olduiu
sorumluluia

gore pay alma hakkr ol-

toplumsal

haklar,

salt t,opetik

baih gcirrilmektedir.

Bir kez bciyle bir kural konduktan sonra anapara
sahipleri

iEin kendi

konumlannr

savunma

yolu

o)".

da

bdyle bir duqtince eski zamanla.da bir Fi-

agrlmrg oluyor. Artrk onlar "Elindekileri nereden buldun?"

ravunun mezannr yapmak igin yasam boyu bir hayvalt

sorusuna kargr kolayca "Emeiimle

kazandlm" yanrtrnr

gibi gahqtrnlan

€Dekle kazanrlmrq

kalrp qahqmalannt

verebilirler.

Ustelik

emek kuramr,

insanlarrn

btitrin

hakkrnrn,

srirdtirebilmek

iizere kendilerine

olanrn Eocuklara miras olarak brrakrlmasr ya da istenilen

verilen yiyeceklerden olugmasr gerektiiini

kimseye bairqlanmasr hakkrnr da birlikte

sonucunu doiurur.

elindekileri

kendi

getirdifinden,

emefi'iyle agrklayamayanlar

igin de

Agrklam aya gahqtr$rmrz emek anlayrSrnrn scizde
cizgrirlukgri

olduiu

cine srirrilen

sosyalist goniqle de baidagmadrir

gciniqle de Marksgr
agrktrr. Ozgrirltikgri

Qtinku her gaidaki

kabul etme

her toplumull

emefiin deierini saptama konusunda kabul ettigi kurallar
vardrr. Firavunlar

defiiqik aqrklama yollarr bulunmuqtur'.

yaqamda

kurallarrn

dcineminde de bu konucla belirgin

bulunmadrirnr

kabul etmek igin hig bir hakh

neden gdsterilemez. Ustelik enreie giinrimrizde biqilen
deierin

o

gtinkiine

gcire dah a

uygun

olduiunu,

gdrrig gece gtindriz demeden galrqan bir kimseyle ttrhi

tartrqmaya yer kalmayacak bigimde kanrtlamak

bahaneler

kolay deiildir.

biri sinin

uydurup
riretimdeki

galrqmaya katrlmaktan
haklarrnrn

etrneye yanaqmayacaktrr.

kaqrnan

eqit olacaffrnr kabul

Marksgrlarrn

IGsaca, bir toplum iqinde riretilen ozgrirlriklerden,

da emekEilerin
o toplunrun riyelerinden hangilerinin

hakkrnrn

korunmasr

igin emeiin

hiq de

hakkrnrn

korunmasr

gerektigi gcirtiqtinden kolayca vazgeQmeleri dtiqtinrilemez.

gok pay almalan

gerektigini

gcisterilemez Bir toplumun

riLekilerden daha

belirleyecek hiE bir olqrir

riyelerinden her birinin,

brr.
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emek harcamrq olmak ya da bir odevi yerine getirmiq

yeterli olabilmektedir. Qa[daS yasalani"I yapllrp butrlat'rti

olmak gibi koqullara ba['h olmadan, yalnrzca o toplumun

gafidaq bir tuttrml a uygulan-raya kotrnrast , bireyleri rt cltr

bir riyesi olarak, ortak iiretimden pay almak hakkr vardtr.

yeterince bilgilenmig ve itranglarrndarr kurttrlmu;

Gunrimtize dek, hatta gtinrimtizde de toplum riyelerinin

davranm alannr safl ayacaktrr'.

gibi

bu koqulsuz hakkrnrn kabul edilmemiq olmast, doiruca,
Roylece Birleqmig Milletler insan Haklarr Bilinsanlrirn

insanrn

konusundaki

deieri

bilgisinin
gtintimrizden

Bu bilgi yetersizliginin

yetersizliiindendir.

sonra da uzun ya da krsa bir stire boyunca insanhir etkisi

dirgesinde "Her bireyin, toplumun bir tiyest olarak toplumsal

grivenliEe" ya da yine her bireyin "besleltnte,

g i y i n m e v e u y g u n b i r c v d e y a s a y a b i l m e d e i q i r - r d eo l n t a l t
altrnda tutaca$r anlaqrlmaktadrr.
iqin

tizere, kendisinin ve ailesinin sailrk ve mutluluiu

olduiu

bdylesine ilerlemiq

dofia bilimlerinin

Ozellikle

grinrimrizde, insanrn doiasrna iliqkin bilgilerin

uygun

bir

yaQama standardrna"

olduIunurt

hakkr

belirtilmesinin, bireylerin toplum igindeki haklannr elcle

bdylesine yetersiz dtizeyde kalmrq olmast qagrrtrcr g6-

edebilmeleri yolunda atrlan qok qekitrgen acltnrlal olduitr

riinebilir. Ancak bagta insanlar arasrndaki iliqkiler alant

silylenebilir. Bu haklal'ur edimsel olarak

olmak

tizere

birgok

yargrlarrnrn

deier

alanlarda

olugmasrnda bilginin etkili olabilmesi iEin yalnrzca bilgi
dtizeyinin

ytikselmiq

olmasr yeterli

Bunun yanrnda insanlann,
trirlri

gelenek

egemenliiinin
kurtulmuq

gdreneklerin

iirunri

dnemli sonuglar verebilmiq deiildir.

olamamaktadrr.

zihinl er

yerleqik

olan

Ortagai

iizerindeki

inanglardan

da

boyunca Avrupa

gciriildtiiri gibi, belli donemlerde yerleqik

aErrl basktst, insanlart,
daha

dclnemlerdekinden

oldufiu

konusundaki girigimlerse henriz en ileri toplumlarda bile

Ancak bu, bu giriginrlerin hiq bir zanlalt onenrli

baqta dinler olmak iizere her

olrnalarr gerekir.

toplumlannda
inanqlarln

ve

sailaltntasl

bilginin
il kel

bir

daha az
takrm

sonuqlar vermeyeceii, hatta yalnrzca aym toplum iqindel<i
insanlarrn defiil, btittin dunyadaki
ydntyle

da her

insanlarrn

payla'acaSr bir dtizenin hiq brl

eqit haklan

anlamtna

zarrran kurulamayacair

gclmez. Gerqekter bu

yolda gimdiye dek hiq yol alturnadrfir da soylenentez.
Q"gdtE

buyuk

toplumlarrn

daffrtrlmasrnda,

soylu

boitimr.inde haklarrtl

doimug

bailanan

olnraya

davranrqlara strukleyebilmektedir.
sozde

ayncalrklar kalmarnrqtrr. Grinumuzde iusanlann
konusunda qaga uygun

Buna gcire, insan haklan
gdriiqlerin gtig kazanabilmesi
yanrnda,

bir

takrm

igin, bilginin

yerleqik

gticrinrin krnlmasr
birinin

teker

kurtulmasr

ilerlemiq yani

teker bilgilenmesi

ydneticilerle

ilgili inanqlartn ytktlmastntn brraktrfr boglugu doldurnra
gereksiniminden doidugu sdylenebilir.

bireylerinden

her

ya da inanglartndan

Toplumun

bir brittin olarak

yasa koyuculann

gerekli

kazanmtq

olmast

o

toplumu

igin

gibi, emeiin

deger'

sanrlabilir. Gergekten grinumuzde, insanlar arasrndaki
her trirhi ayncalrirn
hiq

de kolay

Ea[daqlria

ydneltmek ve o ydnde stirekli bir ilerleme sailamak

inanglar

riretti$i inanctnrn da tartrgrl ntaz bit gegerlilig'i oldugu

katrlmayan
nitelikleri

yerlegik

Bttun

artmasr gerekse inanglann

igin o toplumun

da gerekmiyor.

insanlarln

de soylulukl a

de gerekiyor. Ote yandan,

zihninden srikriltip atrlabilmesi
bir toplumda, gerek bilginin

inanElarln

ilerlemesinin

riretici yeteneklerine verilen aqlrl deierin

ninecektir.

gelecekte kalkabileceiine

defildir.

insanlar

Srrtristii

yatrp

varsa, ottlara

bile

inaumak

uretinte

hiq

aykrrr

fld-
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Iqbirliiine
Ancak, yukarda

yargrlar briytik cilgride

arasrndaki

iliEkiler

konusundaki

inanglann

etkisi altrnda verilmigtir.

Ealrqanlarrn

paylagacafir diigtincesini

kabul

risttindeki

diiqen haklarur

Bu Eeliqkili tutumlardan

kat

kolayca

kat

kabul
yolu,

kurtulmanrn

emekle kazanrldrfir trirtinden, uygulamada hig

de dofrulanabilirlifi

olmayan inanglardan kurtulmaktan

geEmektedir.

emek harcanarak yani iqbirligi

iqindeki cidevlerin yerine getirilmesiyle elde edildifi kabul
edilmezse insanlann

iqbirlif;ine katrlma cidevini yerine

getirmeve nasrl zorlanabilecefii sorusu ortaya grkryor.
soru, iqbirliiine

baqvurmadan
inangtan

arttrkqa

verimi ciylesine artar ki, bu verimlilik

Bu durumda, gerek Birlegnrig l{illetler
gesinde Toplumlarrn

artrqr

Bildir-

btitrin tiyelerine sailallmasr

6ngci-

rtilen haklar, gerekse ileri toplumlrirda

toplumun

iiyelerine edimsel olarak sailanmakta

olan haklar, bu

konuda yaprlmasr gerekenlerin
def'il yalnrzca habercileridir.
iiretici

kesirnlerinden

simlere

britrin

ktigtik bir boliimti bile

Hiq bir hakkrn

topl umurl

zorla ahnrp riretici olmayan

dagrtrldrfir di.igtinrilmemelidir.

toplumun

bu

ozgrirlrigii

Qrinkti

ke-

toplum-

larda riretici olan ya da olmayan kesimler yoktur. FIer

Burada, haklarln

Ancak

insanlarrn

aqrrr iizgiirhiBrin olasr sakrncalannr ttimtiyle yok edebitir.

haklan

hiq Eahqmadan,

yararlanmaslnr

haklardan

etmektedir.
haklann

payrna

aynl

etmeye yanaqmayan

kimseler, giintimrizde bir mirasyedinin,

iqbirliginin

katrlan

gelecekte

Orneiin

EalrEmayan insanlarla

qalrqan kimselerin

Sibi, insanlar

da belirttifinriz

katrlmanln

sa$lanamayacair

kaynaklanmaktadrr.

baqkalarryla yaptr$r iqbirliiine

zorlamalara

tiirtinden

bir

Oysa brittin

her kesimi, doir:u ya da yanlrg, o toplunrda

gegerli olan yasalar, inanglar, gelenek ve gcireneklerin
kendisi iEin uygun gdrdtifri iglevi yapmaktadrr.
toplumda

tiretil en btiti.in deierl er toplum

bilingli ya da bilingsiz iqbirliiinin
toplumun

brittin

Bciylece

tiyel erini n

iiriiniidtir

ve riretimde

riyelerini n payr birbirine

egittir'. Ilir

yanlrq
toplum

insanhfrnr

borglu olan insanrn bu

iqbirliffine katr]masr iEin herhangi bir zorlamaya gerek

tiyesinin iSbirliffine katr]amamrs

saflrirnrn
haklarr

olmasr onun

bozuk oldu['unun aqrk bir gcistergesidir. Onun
sailrk

gereklerine

durumunun

bafih

olarak

belirlenebilir.

yoktur. Bir insan anatomik yaprslnrn dengesini korumak
bakrmrndan
iqbirliii

harcamak

igindeki

zorunda

olduiu

gereklerine

yerinin

gabayr, salt

uymamak

harcamaktan kagrnrrsa o insanrn hasta olduiunu

igin,
kabul

etmek gerekir.
ddevlerin karqrh!'r olarak

ta-

de yine yerleqik inanqlann etkisi altrnda

ortaya Erkan yanhq bir goriiqtrir. insanrn, hiE bir 6dev
karqrlrSr olmadan,
haklan

b ulund ugu

yalnrzca
gibi,

insan

olugundan

karErlrirnda

beklemeden, yalnrzca insan olduiu

.hiq

bir

gelen
hak

cidevleri de vardrr. Bu hak ve odevlerin

neler olduiunu

ve uygulamanrn

de

yeterli bir geliqme sailandrir

insantn

zaman, diinya dtizeyindeki,

yani drinyadaki btittin insanlar arasrndaki, hak dairtrrnr

zor

olmayacaktrr.

aynhklann

Bu

farklr olmadrflnln
da,

ve insan haklan

anlaqrlmasr
arasrndaki

toplumlar

konusundaki

ayncahklarrn

trimiiyle ortadan kalkmasr ve insanlr$rn doiayla savaElm
grictinri btiyrik

dlEride zaytfl.atan brittin

inanqlann

yok

olmasr demektir.

iqin yerine getirmek

zorunda olduiu

belirlemek

drizeyindeki hak daffrtrmr konusunda

bakrmrndan da durumun

Boylece, haklan
nrmlama eiilimi

Toplumlar

nasrl olmasr gerektiiini

6zgiirltik

alanr

igindedir.

Britrin bunlar insanlarrn
nnrn

bu tartrgrlmaz hakla-

onlara hemen bir giinde verilmesi

Iamrna gelmez. Yerleqik inanglardan
lamamrq insanlara

haklarrn

gerektiii

ar-r-

yeterince kurtu-

ve tjdevlerin

birbirinden
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